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RESUMO  

O estudo identifica as motivações do turnover de CEO no cenário brasileiro. Especificamente, 

o objetivo desta pesquisa consiste em medir a intensidade da divulgação das notícias sobre 

turnover de CEO em companhias de capital aberto no período 2010-2014. Para tanto, foi 

proposto um índice dividido nas Dimensões Forçada e Voluntária, a exemplo do estudo de 

Parrino (1997). A confiabilidade do índice foi medida por meio do teste KR-20, o qual 

indicou 0,638. Para a consecução da pesquisa, foram estudadas 33 companhias brasileiras de 

capital aberto que tinham no seu quadro de acionistas um Fundo de Pensão Fechado. Para 

identificar as motivações sobre turnover de CEO foi utilizada Análise de Conteúdo com 

suporte do software ATLAS.ti® Para coleta de dados foram utilizadas expressões e sinônimos 

que denotam motivações explicativas para o turnover nas notícias divulgadas no 

Bloomberg®, Exame, ComDinheiro e Valor Econômico. O estudo demonstrou uma tendência 

de aumento na troca de comando das empresas, em especial quando o desempenho é 

insatisfatório, inobstante o mercado de capitais do país seja pequeno e a propriedade seja 

concentrada. Os resultados apontam que o turnover no período pesquisado passou de 2 em 

2010 para 9 em 2014, confirmando os estudos de Kaplan e Minton (2012) de tendência de 

aumento na troca do principal executivo das Companhias. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ambiente sensível das Bolsas de Valores os Eventos Relevantes impactam nas 

decisões dos investidores sobre comprar, vender ou manter as suas posições, influenciados 

por fatores exógenos que contribuem substancialmente para a determinação do valor das 

ações. Um dos eventos que tem potencial para influenciar as decisões de investimentos é a 

mudança de CEOs - Diretor Presidente no Brasil - da Companhia, pois este atua no sentido de 

concretizar os objetivos e metas traçadas pelo Conselho de Administração. Entre os 

investidores do mercado de capitais, uma parcela é constituída pelos investidores 

institucionais, considerados regulados e sofisticados.  

Os Fundos de Pensão Fechado, considerados investidores sofisticados, detinham em 

2015, aproximadamente R$ 685 bilhões em ativos - 12,2% do Produto Interno Bruto. A 

projeção é de que este patrimônio salte em 20 anos para R$ 3,4 trilhões e represente 40% do 



 

 

PIB. Logo, esses investidores institucionais, regulados e altamente sofisticados são 

importantes players do mercado de capitais por buscarem melhores rentabilidades para seus 

ativos, além de serem historicamente o sustentáculo do mercado de capitais, mantendo 

extensas carteiras de ações (ABRAPP, 2015). De Dreu e Bikker (2012) ao pesquisarem o 

comportamento dos Fundos de Pensão na Holanda constataram que em 2010 o total dos 

ativos dos Fundos de Pensão representava 132% do PIB daquele país, o maior do mundo em 

termos proporcionais. Esses grandes investidores acompanham as informações que chegam ao 

mercado. 

A mudança de CEO em uma companhia tende a impactar na gestão da empresa e 

consequentemente na precificação dos seus títulos no mercado, positiva ou negativamente, 

dependendo, entre outros fatores da motivação da mudança. Em decorrência disto, os 

investidores costumam rever suas expectativas sobre o valor da empresa em razão da 

relevância do papel do CEO no cenário das companhias (Clayton, Hartzell & Rosenberg, 

2005; Cheung & Jackson, 2012). Diante deste quadro, destaca-se que é importante se pensar 

sobre o impacto das notícias de troca do Diretor Presidente no mercado de capitais, 

principalmente, quando essa troca ocorre em empresas que possuem Fundos de Pensão 

Fechado entre os seus investidores. Em geral, as trocas de Diretores Presidentes apresentam 

motivações relacionadas ao ambiente econômico, social ou político e estas tendem a interferir 

na avaliação e percepção do investidor sofisticado. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa 

consiste em identificar as motivações do turnover do CEO e elaborar uma métrica para medir 

a intensidade da divulgação das motivações da troca de comando das empresas no mercado 

brasileiro.   

Murphy e Zabonjik (2007) relataram que o turnover de CEOs aumentou nos Estados 

Unidos na década de 1990 em relação aos anos 1970 e 1980. Afirmaram que o turnover foi 

em média de 10% ao ano nas décadas de 1970 e de 1980 e de 11% na década de 1990. Kaplan 

e Minton (2012) constataram que a rotatividade de CEOs entre 1992 e 2005 nas grandes 

empresas no mercado dos Estados Unidos em torno de 15,6%. Aproximadamente 64% dos 

Presidentes das Companhias que estavam no cargo em 1992 não permaneceram em 1997, e 

somente 25% daqueles que estavam no cargo em 1998 permaneceram em 2003. No Brasil, os 

estudos sobre o reflexo da mudança de comando ainda são incipientes.  

Parrino (1997) foi a precursora no estabelecimento de uma classificação para a troca 

de CEO. Dividiu os eventos explicativos para a mudança de comando em duas grandes 

dimensões. (i) Dimensão Forçada e (ii) Dimensão Voluntária. O enfoque foi avaliar os efeitos 

quando o novo CEO era do mesmo setor ou de outro segmento, ou ainda oriundo da própria 

empresa (insider) ou de fora (outsider). A classificação das motivações determinantes do 

turnover de CEO não encontra um consenso. Esta divisão entre forçada ou voluntária enfrenta 

algum grau de arbitrariedade do pesquisador. Alguns estudos tentaram mitigar essa 

subjetividade por meio de um equilíbrio entre objetividade e precisão, adotando como base de 

informação os relatórios publicamente disponíveis na mídia especializada para determinar a 

efetiva razão da saída. Dissanaike e Papazian (2004), Warner, Watts e Wruck (1988) e 

Weisbach (1988) reconheceram em suas pesquisas as dificuldades de classificar de forma 

objetiva e precisa entre saídas forçadas e saídas voluntárias do CEO. Isto ocorre porque as 

empresas tendem a ocultar os verdadeiros motivos da troca, utilizando expressões evasivas, 

não fornecendo nenhuma razão para a troca ou ainda declarando outras motivações que não a 

verdadeira.  

Engel, Hayes & Wang (2003); Mahajan & Lummer (1993); Worrell, Davidson & 

Glascock, (1993) classificaram as notícias sobre turnover de CEO em forçada para os casos 

em que houve declaração explícita para demissão, conflito ou em que o gestor foi convidado a 



 

 

se demitir, e as demais razões eram classificadas como voluntárias. Cheung e Jackson (2012) 

criticaram esse método de classificação porque dependente de detalhes fornecidos pela 

empresa no anúncio, falhando para capturar casos em que as empresas evitam 

deliberadamente explicitar a natureza da saída do principal executivo. Uma alternativa é 

buscar na mídia especializada as verdadeiras razões para a mudança de comando nas 

Companhias, a exemplo dos estudos de Bushman, Dai e Wang (2010) que buscaram as 

notícias no Factiva news database e Parrino (1997), que buscou as notícias sobre as 

mudanças do CEO no Wall Street Journal. 

Em geral, as pesquisas não têm avaliado o impacto da intensidade da divulgação das 

notícias e correlacionado esta intensidade de divulgação com os retornos anormais. Nesse 

sentido, o objetivo desta pesquisa consiste em medir a intensidade da divulgação das notícias 

sobre turnover de CEO em companhias de capital aberto no período 2010-2014.  O estudo 

apresenta três contribuições importantes: a primeira é identificar as motivações para troca no 

comando nas Companhias brasileiras que possuem um acionista sofisticado no seu quadro 

societário; a segunda é a proposição de uma métrica para medir a intensidade da divulgação 

dessas motivações e a terceira contribuição  é oportunizar  a outros pesquisadores a utilização 

desta métrica para verificar as correlações entre a intensidade da divulgação das notícias do 

turnover e os retornos, volatilidade ou mesmo precificação das ações em períodos nebulosos 

da troca de gestores em Companhias de capital aberto. 

 

2 MOTIVAÇÕES EXPLICATIVAS DO TURNOVER DE CEO 

O principal executivo de uma Companhia tende a permanecer no cargo por 

determinado período de tempo, mais ou menos longo a depender de alguns fatores. Cheung e 

Jackson (2012) afirmam que a maioria deles são considerados a face pública da empresa, 

demonstrando certa relação de identidade ente um e outro. Nesse sentido, a sua troca pode 

representar uma mudança nesta face e ser vista como uma ruptura que tende a gerar 

inquietações e instabilidades no mercado. O tamanho e a independência do Conselho podem 

impactar no turnover do CEO e apresentar consequências lógicas, como instabilidade no 

mercado em razão da perspectiva de mudanças na política de investimentos da empresa 

(Grusky, 1960). Nas últimas décadas foram efetuadas pesquisas sobre a relação entre o 

turnover de CEO e o desempenho da empresa. Esta relação implica em reconhecer que existe 

um mecanismo de incentivo para que os CEOs alinhem seus interesses com os dos 

acionistas, e esta relação é geralmente considerada negativa (Warner et al., 1988; Weisbach, 

1988; Morck, Shleifer & Vishny, 1989; Murphy & Zimmerman, 1993; Kang & Shivdasani, 

1995; Denis, Denis & Sarin, 1997; Defond & Park, 1999; Lausten, 2002; Brunello, Graziano 

& Parigi, 2003; Huson, Malatesta & Parrino, 2004). 

A morte de um CEO geralmente é um evento surpreendente. O impacto sobre o valor 

da empresa tende a ser significativo quando do anúncio da morte do CEO. Johnson et al. 

(1985) constataram que há reação do preço das ações comuns em relação a morte inesperada 

de altos executivos. As mudanças de preços de ações anormais foram documentadas para uma 

amostra de 53 eventos. Estas alterações anormais dos preços das ações estavam associadas ao 

status do executivo como um dos fundadores da empresa e com as medidas de 'talentos' e 

responsabilidade de tomada de decisões do executivo e dos custos de transação associados 

com a negociação ou cessação do contrato de trabalho. Etebari, Horrigan e Landwehr (1987) 

concluíram que para o turnover decorrente de problemas de saúde ou falecimento, não tem 

sido encontrada uma única explicação sobre a reação do mercado. 

As motivações determinantes para a troca do Diretor Presidente são variáveis no 

tempo e no espaço. A Regulação é uma motivação que pode acarretar a saída do CEO. Os 
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níveis de Governança Corporativa da BMF&Bovespa para os níveis de governança 

corporativa do Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2 determinou que as Companhias deveriam 

ajustar as estruturas de gestão de forma que as mesmas pessoas não deveriam exercer 

simultaneamente a função de CEO e de Presidente do Conselho de Administração. Em 

função desta regulação o principal executivo, quando acumulava essa função, foi afastado de 

uma e, na maioria dos casos, permaneceu somente na Presidência do Conselho. 

As revelações de fraudes contábeis e corrupção corporativa ganharam destaque nas 

últimas décadas e podem impactar de forma relevante sobre o valor da empresa, além de 

culminar com a troca do CEO. No entanto, as pesquisas de Agrawal, Jaffe e Karpoff (1999) 

encontraram evidências fracas de turnover de CEOs nas circunstâncias de ocorrências de 

fraudes. As instituições financeiras nacionais são fortemente reguladas e seus CEOs estão 

sujeito ao cumprimento de requisitos regulatórios adicionais para o exercício do cargo. Esta 

regulação pode acarretar a saída do CEO em certas circunstâncias. O Banco Central do 

Brasil é o agente que tem a competência regulatória e a supervisão do Sistema Financeiro 

Nacional (SFN) entre as suas principais atribuições por delegação do Conselho Monetário 

Nacional. 

As mudanças políticas que ocorrem no Poder Executivo no cenário brasileiro, seja a 

nível Federal, Estadual ou Municipal, podem impactar na gestão das Companhias em que a 

Administração Pública detenha participação significativa no capital. A maioria das mudanças 

tem origem em arranjos políticos e acarretam a troca do principal executivo. 

As combinações de negócios entre grupos econômicos geram movimentos no quadro 

de executivos das organizações. As incorporações, fusões e cisões decorrentes de 

reestruturação societária podem acarretar na saída do CEO. As saídas decorrentes de 

aposentadoria ou motivadas por causas pessoais do principal executivo são escassas e tendem 

a não gerar maior inquietação no mercado porque geralmente são anunciadas com bastante 

antecedência, justamente para mitigar o efeito surpresa. 

Em razão da evolução da tecnologia, os participantes do mercado passaram a ter 

acesso a informações complementares a partir de uma variedade de fontes, incluindo 

relatórios dos analistas financeiros, anúncios anteriores e comentários da mídia especializada, 

diminuindo com isto a dependência da informação fornecida pelas empresas. Através da 

análise de informações contidas em outras fontes, os participantes do mercado podem formar 

opiniões sobre a verdadeira razão para a saída do CEO. Cheung e Jackson (2012) examinaram 

se os efeitos da volatilidade dos retornos resultantes da saída do CEO diferem entre saídas 

voluntárias e forçadas no contexto australiano. Criticam os estudos anteriores porque aqueles 

teriam como base somente o anúncio oficial emitido pela empresa e que talvez oculte os 

verdadeiros motivos da saída do CEO. Assim, afirmam que a metodologia empregada por eles 

apresenta melhor consistência estatística em relação as pesquisas anteriores.  

Nesse sentido, a composição das Motivações Explicativas do Turnover nesta pesquisa 

está dividida em (1) Turnover Forçado e (2) Turnover Voluntário. Esta divisão está alinhada 

aos procedimentos adotados por Parrino (1997), Bushman et al. (2010) e Cheung e Jackson 

(2012). No Quadro 1 demonstra-se as duas dimensões de classificação das motivações 

explicativas do turnover de CEO 
 

Quadro 1 – Composição das Dimensões das Motivações do Turnover de CEO 

DIMENSÕES DAS MOTIVAÇÕES   



 

 

Turnover Forçado Turnover Voluntário 

Informações divulgadas em mídias especializadas 

sobre a troca de comando da Companhia em razão de 

motivações que não dependem da vontade do CEO 

Informações divulgadas em mídias especializadas 

sobre a troca de comando das Companhias em razão 

de motivações que dependem exclusivamente da 

decisão do CEO 

Fonte: Adaptado de Parrino (1997) 

 

A Dimensão Forçada implica em reconhecer que a troca decorre de uma decisão do 

Conselho de Administração, que é o órgão que tem a competência legal para destituir o 

Diretor Presidente do cargo. A Dimensão Voluntária implica em reconhecer que as 

motivações para a saída são decorrentes de decisões dos próprios CEOs. As motivações de 

natureza voluntária têm baixa ocorrência em razão da tendência natural do principal executivo 

se proteger no Conselho das Companhias. Parte dos motivos da proteção pode ser explicada 

pelo fato de que há empresas ao redor do mundo controladas por famílias, sendo natural que o 

CEO seja de origem da família controladora, o que explicaria certo continuísmo, mesmo 

diante de um mau desempenho (Faccio & Lang, 2002; Rachpradit, Tang & Ba Khang, 2012).  

A partir das Dimensões de Motivações para a troca do principal executivo, foi 

elaborado um Índice Explicativo da Intensidade da divulgação das Motivações do turnover de 

CEOs. O índice para as Dimensões Forçada e Voluntária foi estruturado considerando as 

motivações que estão sintetizadas no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Motivações Explicativas do Turnover de CEO 

MOTIVAÇÕES DO TURNOVER FORÇADO 

Desempenho Econômico, Financeiro ou Estratégico Insatisfatórios 

Decorrente de Doença 

Decorrente de Morte 

Deixar o cargo para permanecer apenas no Conselho de Administração 

Envolvido em Fraude Contábil e Corrupção Corporativa 

Decorrente de Novas Regulações do Sistema Financeiro 

Provocado por Mudanças Políticas de Governo 

Decorrente de Reestruturação Organizacional 

MOTIVAÇÕES DO TURNOVER VOLUNTÁRIO 

Decorrente de Aposentadoria 

Motivado por Causas Pessoais 

Fonte: Elaborado com Base em Parrino (1997) 

 

A pesquisa utilizou técnicas metodológicas para a identificação das motivações do 

turnover de CEO no período objetivo do estudo, cuja descrição consta da seção seguinte. 

 

3 METODOLOGIA 

Para identificar as motivações da troca do principal executivo foi utilizada a Técnica 

de Análise Conteúdo das notícias divulgadas dentro da faixa temporal, que contemplou 5 dias 

antes do anúncio, o dia do anúncio e 5 dias depois do anúncio do turnover do CEO em total 

de 11 dias. No presente estudo foram pesquisadas as notícias disponíveis na plataforma do 

Bloomberg® e complementadas em outros meios de divulgação disponíveis, com caráter 

confirmatório ou complementar. As outras mídias eletrônicas pesquisadas foram a Exame, 

ComDinheiro e Valor Econômico. 



 

 

Especificamente, empregou-se uma Análise de Conteúdo Categorial em dados 

secundários, compreendida como um conjunto de operações de divisão do texto em 

unidades/categorias, com base em reagrupamentos análogos (Bardin, 2010). A Análise de 

Conteúdo das notícias desta pesquisa é de natureza qualitativa. Palmquist, Carley & Dale 

(1997) afirmam que a Análise de Conteúdo tem sido abordada como conceitual, onde um 

conceito é escolhido para exame e a análise envolve a quantificação ou a marcação desse 

conceito. O objetivo é verificar a ocorrência de termos selecionados dentro de um texto ou 

textos, sendo estes implícitos ou explícitos. Nesta pesquisa, o interesse é na identificação de 

determinadas palavras, e não no exame de como se relacionam, o que é a função da análise 

relacional. 

Na presente pesquisa foi adotado o protocolo de Análise de Conteúdo proposto por 

Bardin (2010), seguindo os seguintes procedimentos: 1) Foram identificadas preliminarmente 

as datas em ocorreram o turnover, que é o evento pesquisado. Esta identificação ocorreu por 

meio da análise dos comunicados que as Companhias estão obrigadas a enviar para a Bolsa de 

Valores e para a CVM; 2) As notícias sobre o Turnover foram pesquisadas na plataforma do 

Bloomberg®, dentro da Janela do Evento; 3) As notícias foram separadas e organizadas 

sistematicamente para serem submetidas ao software ATLAS.ti® 7 com objetivo de mitigar a 

subjetividade do pesquisador; 4) As notícias foram submetidas à análise para identificação de 

palavras por meio de expressões e sinônimos. Optou-se pela identificação das palavras pré-

classificadas como pertencentes a um enfoque específico, como regra de enumeração. 5) As 

palavras chaves pesquisadas nas motivações sobre turnover de CEOs foram Desempenho, 

Doença, Morte, Prisão, Fraude, Corrupção, Regulação, Mudança de Governo, Reorganização 

do Board, recuperação, esforços, viabilidade, sinergias, desafios e outras palavras que 

apresentam o mesmo sentido ou que possam traduzir a mesma ideia, conforme apresentado no 

Quadro 3. 

 
Quadro 3 – Expressões e Sinônimos Empregados na Análise de Conteúdo 

DIMENSÕES/MOTIVAÇÕES CODES 

TURNOVER FORÇADO 

Desempenho Econômico, Financeiro ou Estratégico 

Insatisfatórios 

Desempenho, performance, esforços, sinergia, 

desafios, reorganização dos negócios, resultados 

negativos. 

Decorrente de Doença 
Doença, ataque, disfunção, patologia, mazela, 

distúrbio, adoecimento, enfermidade, moléstia. 

Decorrente de Morte 
Morte, desaparecimento, aniquilamento, óbito, 

perecimento, passamento, falecimento. 

Deixar o cargo para permanecer apenas no Conselho de 

Administração 

Conselho de administração, Novo Mercado, Nível 

1, Nível 2, Marco Regulatório, Regulação, 

permanência no Conselho, centralização do Board. 

Decorrente de Fraude Contábil e Corrupção 

Corporativa 

Fraude, golpe, falcatrua, tramoia, farsa, embuste, 

burla, trapaça, corrupção, adulteração, 

desvirtuação, deturpação, alteração. 

Decorrente de Novas regulações do Sistema Financeiro 
Regulação, Novo mercado, bolsa, Agências, 

acerto, ajuste, regulagem. 

Provocado por Mudanças Políticas de Governo 
Mudança, troca, alteração, oscilação, alternância, 

mandatário. 

Decorrente de Reestruturação Organizacional 
Reorganização, reestruturação, reforma, 

regeneração, renovação, restruturação 

TURNOVER VOLUNTÁRIO 

Decorrente de Aposentadoria Aposentadoria, retirada, afastamento, inatividade 
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Motivado por Causas Pessoais 
Férias, descanso, viagem, família, doença em 

membro da família 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2016). 

 

Foram utilizados os sinônimos de cada expressão para potencializar a busca das 

expressões e minimizar o descarte de palavras relacionadas com as motivações definidas. 

Neste caso, o software utilizado permite agrupar palavras ou expressões em families adotando 

o uso de codes. As notícias divulgadas foram lidas e analisadas em seu contexto para codificá-

las, considerando a subjetividade da interpretação. Cada notícia foi identificada inicialmente 

pelo seu título, lida e foi submetida ao software ATLAS.ti® 7. Além de identificar as 

expressões e sinônimos que denotam as motivações explicativas para o turnover, fez-se 

necessário medir a intensidade da divulgação das motivações encontradas nas notícias 

divulgadas no Bloomberg®, Exame, ComDinheiro e Valor Econômico.  

Para a construção do índice de divulgação das motivações de turnover do CEO foram 

elaboradas proposições para verificar a intensidade da divulgação dessas motivações. A ideia 

foi prover um índice que capturasse a intensidade da veiculação das notícias sobre a troca de 

CEO. O resultado possibilita que outras pesquisas relacionem a intensidade da veiculação das 

notícias sobre a troca do CEO com os retornos anormais na Janela dos Eventos, no 

pressuposto de que a maior intensidade da veiculação das notícias sobre o turnover tem 

potencial para provocar retornos anormais.  

Nesse sentido foi atribuída a pontuação 1 (um) para a confirmação das proposições 

sobre as notícias divulgadas e 0 (zero) no caso negativa, conforme está apresentado no 

Quadro 4.  

 
Quadro 4 – Mensuração da Intensidade de Divulgação das Motivações   

P1: Mais de uma notícia divulgada 

P2: A notícia está publicada no Bloomberg 

P3: A notícia esta divulgada no Bloomberg e em outros meios 

P4: Há mais de uma notícia no mesmo dia 

P5: A mesma notícia esta repetida no Bloomberg em mais de um dia 

P6: Há notícias no Bloomberg em mais de um dia e em outros meios 

P7: A notícia sobre turnover do CEO é exclusiva 

P8: A notícia tem manchete sobre turnover de CEO 

P9: A mesma notícia está divulgada em outros meios na mesma data 

P10: A mídia é da área econômica 

P11: A notícia é de dia diferente a reunião do Conselho sobre turnover do CEO 

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2016) 

 

Vale ressaltar que, embora alguns pesquisadores tenham direcionado seus esforços 

para classificar as motivações entre forçada e voluntária, a constituição do índice ainda é 

permeada por alguma subjetividade inerente a esta tipologia de pesquisa, o que constitui uma 

limitação para esse tipo de procedimento metodológico. 

A população da pesquisa contempla todas as companhias brasileiras de capital aberto 

pertencentes ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), que possuíam entre 

seus acionistas um Fundo de Pensão Fechado e que tiveram turnover de CEO no período de 

2010-2014. A população da pesquisa não excluiu as empresas do setor financeiro porque o 

seu objeto não é impactado pelas peculiaridades da estrutura de capital das empresas deste 

segmento. 

Os dados da população foram coletados de duas formas distintas. Primeiramente foram 

identificadas todas as companhias brasileiras de capital aberto pertencentes ao Índice da Bolsa 



 

 

de Valores de São Paulo (IBOVESPA) que tiveram turnover de CEO no período pesquisado. 

Posteriormente foram identificadas quais dessas empresas possuíam entre seus acionistas um 

Fundo de Pensão Fechado. Todas as Companhias que preencheram esses requisitos de 

população são objeto da pesquisa. Os dados para definição da população foram obtidos por 

meio de pesquisa no Formulário de Referência de cada empresa, disponível no website da 

BM&FBovespa.  

A coleta dos dados sobre mudanças de CEO contempla uma informação de natureza 

anual. A identificação de mudança foi efetuada por meio da comparação da informação do 

ano t com a informação do ano t-1. No entanto, em razão do fato que a pesquisa contempla 

dados anuais, admite-se o risco da existência de mais de uma troca no decorrer do ano sem 

que esta mudança seja identificada. Este risco é pequeno e é mitigado na medida em o 

turnover de CEO não é um evento frequente ou corriqueiro em razão das consequências que a 

mudança pode gerar. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A pesquisa localizou 65 eventos de troca do principal executivo nas Companhias 

brasileiras no período de 2010 a 2014.Constatou-se que as mídias pesquisadas não reportaram 

notícias sobre a motivação de 32 turnovers de CEOs. Em razão disto esses eventos foram 

excluídos da pesquisa. Este achado denota baixo nível de divulgação do evento em relação a 

um conjunto de empresas. Restaram então um total de 33 Companhias. Entre as 33 empresas 

que tiveram troca do seu principal executivo no período da pesquisa e que tinham entre os 

seus acionistas um Fundo de Pensão Fechado 28 integravam os níveis de Governança 

Corporativa do Novo Mercado (NM), do Nível 1 (N1) e do Nível 2 (N2) da BM&FBovespa. 

Assim, foram analisados 33 eventos de turnover de CEO no período. 

4.1 Análise Descritiva das Motivações do Turnover de CEO 
Na Tabela 1 mostram-se as motivações e a quantidade de turnover no período da 

pesquisa. 
Tabela 1 – Motivações e Turnover 

MOTIVAÇÕES TURNOVER 

DIMENSÃO FORÇADA  

Desempenho Insatisfatório 12 

Permanência apenas no Conselho de Administração 13 

Mudanças Políticas de Governo 5 

Reestruturação do Board 1 

Regulação do Sistema Financeiro 1 

DIMENSÃO VOLUNTÁRIA  

Aposentadoria 1 

TOTAL 33 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2016) 

De forma consolidada, as motivações para o turnover de CEO no período da pesquisa 

foram concentradas em três categorias: (i) Desempenho Insatisfatório; (ii) Permanência do 

CEO apenas no Conselho de Administração e (iii) Mudanças Políticas de Governo. Essas três 

categorias representaram aproximadamente 91,0% do total das motivações identificadas como 

explicativas para a troca dos CEOs. 

A motivação Desempenho Insatisfatório representou 36,4% das trocas no período. 

Mas, quando desconsiderada a motivação “Permanecer apenas no Conselho de 



 

 

Administração” em razão do seu caráter transitório, observa-se que a motivação 

“Desempenho” passou a representar 60% do turnover do período. Esta constatação 

acompanha os resultados de pesquisas em mercados internacionais de Grusky (1960), 

Bushman et al. (2010) e Jenter e Lewellen (2014). Jenter e Kanaan (2015) também 

confirmaram que os CEOs são significativamente mais propensos a serem demitidos em razão 

do mau desempenho do que em decorrência de outras motivações, sendo que o “Desempenho 

Insatisfatório” foi reportado em 48,5% do total das notícias divulgadas no período. Este 

aspecto demonstra maior interesse dos players do mercado de capitais sobre a motivação 

"Desempenho" em relação as demais motivações. 

A motivação “Permanecer apenas no Conselho de Administração” representou 39,4% 

no período. Esta motivação, além da intrínseca natureza regulatória, também possui caráter 

acidental, ou seja, o turnover de CEO em função desta motivação tende a não se repetir em 

períodos futuros. A regulação dos níveis de Governança Corporativa da BMF&Bovespa 

determinou que as Companhias devem eleger pessoas diferentes para exercer a função de 

CEO e de Presidente do Conselho de Administração. Em função desta regulação, os 

executivos que acumulavam simultaneidade de cargos permaneceram somente na Presidência 

do Conselho. 

As mudanças de natureza política dos Governos Federal e Estadual, em especial nos 

primeiros escalões, que são os Ministros de Estado e os Secretários, tendem a impactar na 

gestão das Companhias cujo acionista controlador seja a Administração Pública. Em relação 

aos detentores do controle do capital, constatou-se que 15,2% do total de mudanças do 

período foram de sociedades anônimas de economia mista, ou seja, com participação 

relevante da Administração Pública no capital destas empresas. Embora a quantidade de 

trocas no comando das Companhias tenha ocorrido em maior quantidade naquelas cujas 

propriedades são predominantemente privadas, as Companhias públicas são de grande porte e 

com participação relevante na economia nacional e, consequentemente, no mercado de 

valores mobiliários. Os ativos destas companhias públicas representaram em média 18% dos 

Ativos Totais em que das Empresas que tiveram mudança do seu principal executivo. As 

empresas Petrobras e Eletrobrás estão entre os três maiores ativos que tiveram turnover de 

CEO no período. As demais motivações somadas representaram 9,0% das mudanças e 

referem-se à Aposentadoria, Regulação do Sistema Financeiro e Reestruturação do Board, 

com 01 (um) evento cada uma. 

O mapeamento das notícias por motivações de turnover foi desenvolvido por meio da 

Análise de Conteúdo. Foram encontradas 66 notícias para um total de 33 eventos de empresas 

que possuíam ações com liquidez no mercado de capitais. Esses dados mostram que houve, 

em média, 2 (duas) notícias para cada evento de turnover. Na Tabela 2 ilustra-se a quantidade 

de notícias distribuídas ao longo do período da pesquisa. 

 
Tabela 2 – Quantidade de Noticias e Turnover  

Ano Quantidade de turnover Quantidade de Notícias 

2010 2 3 

2011 6 9 

2012 5 13 

2013 11 25 

2014 9 16 

Total 33 66 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2016) 
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Observa-se uma tendência de aumento do turnover ao longo do período 2010-2014. 

Em 2013 houve um aumento superior a 127% em relação ao ano imediatamente anterior. 

Naquele ano, aproximadamente 46,0% das mudanças ocorreram em função da revisão no 

marco regulatório dos níveis de Governança Corporativa da BM&FBovespa. Essas revisões 

têm ocorrido, em média, a cada cinco anos e exigem comportamentos diferenciados das 

empresas. A revisão que ocorreu em 2011 resultou na exigência de que os executivos não 

poderiam continuar a acumular o cargo de Diretor Presidente com o cargo de Presidente do 

Conselho de Administração. Esta mudança regulatória deflagrou em saídas de CEOs em 2013 

para permanecerem somente no Conselho de Administração. Embora em 2014 tenha sido 

observada uma redução nas trocas do principal executivo, este foi maior do que em 2010, 

2011 e 2012. Na Tabela 2 mostra-se que havia tendência de aumento das noticiais sobre 

turnover. Em 2014 houve uma redução proporcionalmente maior das notícias do que de 

trocas, revertendo a tendência de aumento das notícias sobre o turnover que ocorria desde 

2010. 

As empresas que tiveram mudanças do seu principal executivo no período da pesquisa 

foram classificadas por setor de atividade econômica com base nos critérios estabelecidos 

pelo Bloomberg®, que adota uma classificação internacional. Esta classificação permite 

análises de empresas de um mesmo setor ou entre setores diferentes e ainda entre setores de 

múltiplos países. Na Tabela 3 mostra-se a classificação das empresas com turnover de CEO 

por setor de atividade: 

 
Tabela 3 – Empresas por Setor de Atividade 

SETORES  % 

Atendimento à saúde  7,6% 

Bens de consumo discricionário  19,7% 

Energia  12,1% 

Industriais  13,6% 

Materiais  7,6% 

Produtos básicos de consumo  22,7% 

Serviços de telecomunicações  4,5% 

Serviços de utilidade pública  6,1% 

Serviços financeiros  6,1% 

TOTAL  100,0% 

 Fonte: Bloomberg® (2016) 

 

Alguns setores da economia são mais competitivos em razão do volume de empresas 

participantes do mercado. Os setores que apresentam menor quantidade de players são 

aqueles em que são necessários grandes investimentos com expectativas de retornos a longo 

prazo, como é o caso do Setor de Telecomunicações. Para Passos e Nogami (2006) a 

iniciativa privada tem pouco interesse em alocar recursos em projetos que exigem altos 

investimentos e apresentam retornos lentos, pois quanto maior o prazo para o retorno maior é 

o risco, em especial em setores considerados de infraestrutura como portos, aeroportos, 

energia e de telecomunicações. Os setores que compuseram a pesquisa e que apresentaram 

maior instabilidade do CEO foram os de Bens de Consumo Discricionário e de Produtos 

Básicos de Consumo, que representaram em conjunto 42,4% do turnover total do período.  

Defond e Park (1999) constataram que empresas pertencentes aos setores mais 

competitivos tendem ao maior turnover do seu principal executivo quando comparadas às 

empresas que operam em setores com baixo nível de concorrência. Significa dizer que no 

mercado norte americano a competição entre empresas de um mesmo segmento e, 



 

 

consequentemente, o seu desempenho, influenciam na estabilidade do CEO. No Brasil, 

setores menos competitivos, como foi o caso de Telecomunicações, Serviços de Utilidade 

Pública e Serviços Bancários, também apresentaram maior estabilidade do CEO, mesmo que 

para uma amostra reduzida de empresas. No entanto, em razão do tamanho da população que 

compôs a pesquisa, esses resultados devem ser analisados com prudência. 

 

 

4.2 Intensidade da Divulgação das Motivações do Turnover de CEO 
Para identificar a intensidade das motivações do turnover dos CEOs foi utilizado um 

Índice de Intensidade de Divulgação das Motivações, composto por 11 proposições 

codificadas considerando o número de vezes da veiculação das notícias; os meios utilizados 

para divulgação; a exclusividade do fato; se a mídia empregada foi da área econômica e se a 

notícia antecipava a reunião do Conselho. 

As notícias sobre o turnover do CEO foram agrupadas em função das motivações 

encontradas na pesquisa. Em seguida cada notícia foi submetida às 11 proposições de 

avaliação. Foi atribuído 1 (um) ponto quando a notícia recebeu uma resposta confirmatória 

para a proposição e 0 (zero) quando a resposta foi negativa. O índice de cada notícia foi 

apurado pela divisão da pontuação absoluta obtida pela notícia dividido pela pontuação 

máxima possível (11). Posteriormente foi apurada a média aritmética de cada proposição para 

cada motivação. O pressuposto para mapear a intensidade das divulgações é de que quanto 

mais intensa a divulgação sobre cada uma das motivações para a troca do CEO mais 

importante seria o evento e, consequentemente, poderia haver maior impacto no mercado de 

capitais 

As proposições que obtiverem maior número de respostas “Não” corresponderam a 

um índice mais próximo de 0 (zero), enquanto as proposições com maior número de respostas 

“Sim” corresponderam a um índice próximo de 1 (um). Para melhor análise dos dados e 

compreensão dos resultados estes foram dispostos em função do agrupamento das motivações 

do turnover dos CEOs para a Dimensão Forçada e para a Dimensão Voluntária. Na Tabela 4 

demonstra-se a composição do índice em razão da média aritmética de cada item analisado 

para as empresas que compuseram a pesquisa. 

 
  



 

 

Tabela 4 - Índice da Intensidade da Divulgação das Notícias sobre as Motivações do Turnover de CEO 

PROPOSIÇÕES 

MOTIVAÇÕES 

Q
u

an
ti

d
ad

e 
d

e 
N

o
tí

ci
as

 

M
ai

s 
d

e 
u

m
a 

n
o

tí
ci

a 
d

iv
u

lg
ad

a
 

A
 n

o
tí

ci
a 

es
tá

 p
u

b
li

ca
d

a 
n
o

 

B
lo

o
m

b
er

g
 

A
 n

o
tí

ci
a 

es
tá

 d
iv

u
lg

ad
a 

n
o

 

B
lo

o
m

b
er

g
 e

 e
m

 o
u

tr
o

s 
m

ei
o

s 

H
á 

m
ai

s 
d

e 
u

m
a 

n
o

tí
ci

a 
n

o
 m

es
m

o
 

d
ia

 

A
 m

es
m

a 
n

o
tí

ci
a 

es
tá

 r
ep

et
id

a 
n

o
 

B
lo

o
m

b
er

g
 e

m
 m

ai
s 

d
e 

u
m

 d
ia

 

H
á 

n
o

tí
ci

as
 n

o
 B

lo
o

m
b

er
g

 e
m

 m
ai

s 

d
e 

u
m

 d
ia

 e
 e

m
 o

u
tr

o
s 

m
ei

o
s 

A
 n

o
tí

ci
a 

so
b

re
 t

u
rn

o
ve

r 
d
o

 C
E

O
 é

 

ex
cl

u
si

v
a 

A
 n

o
tí

ci
a 

te
m

 m
an

ch
et

e 
so

b
re

 

tu
rn

o
ve

r 
d

e 
C

E
O

 

A
 m

es
m

a 
n

o
tí

ci
a 

es
tá

 d
iv

u
lg

ad
a 

em
 

o
u

tr
o

s 
m

ei
o

s 
n

a 
m

es
m

a 
d

at
a 

A
 m

íd
ia

 é
 d

a 
ár

ea
 e

co
n

ô
m

ic
a 

A
 n

o
tí

ci
a 

é 
d

e 
d

ia
 d

if
er

en
te

 a
 r

eu
n

iã
o

 

d
o

 C
o

n
se

lh
o

 s
o

b
re

 t
u

rn
o

ve
r 

d
o

 C
E

O
 

M
É

D
IA

 T
O

T
A

L
 

  

DIMENSÃO FORÇADA 

Desempenho 

Econômico, 

Financeiro ou 

Estratégico 

Insatisfatório 

32 0,88 0,34 0,19 0,59 0,16 0,00 0,94 1,00 0,47 0,94 1,00 0,59 

Deixar o cargo para 

permanecer apenas 

no Conselho de 

Administração 

20 0,60 0,20 0,05 0,25 0,00 0,05 0,90 0,95 0,15 0,95 1,00 0,46 

Provocado por 

Mudanças Políticas 

de Governo 

8 0,63 0,63 0,13 0,25 0,25 0,00 0,88 0,75 0,25 0,75 1,00 0,50 

Decorrente de novas 

Regulações no 

Sistema Financeiro 

2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,45 

Decorrente de 

Reestruturação do 

Board 

3 1,00 0,33 0,33 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 

MÉDIA DIMENSÃO 

FORÇADA 
 0,82 0,30 0,14 0,42 0,08 0,01 0,94 0,94 0,37 0,93 1,00 0,54 

  

DIMENSÃO VOLUNTÁRIA 

Decorrente de 

aposentadoria 
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,09 

MÉDIA DIMENSÃO 

VOLUNTÁRIA 

 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,09 

Fonte: Elaborado pelos Autores (2016) 

A proposição “Mais de uma Notícia Divulgada” apresentou um índice médio de 

divulgação de 0,76. Isto significa que a maioria das trocas do principal executivo teve mais de 

uma notícia divulgada. As motivações “Decorrentes de Novas Regulações do Sistema 

Financeiro” e “Decorrentes de Reestruturação do Board” tiveram índice 1,0 nesta proposição. 

No entanto é importante destacar que essas duas motivações tiverem somente um evento cada 

uma. Com esta ressalva a motivação que teve o maior índice nesta proposição (0,88) foi a 

motivação “Desempenho”. Esta motivação, com a ressalva destacada, foi a que teve a melhor 

média (0,59) do índice de intensidade da divulgação de notícias do turnover de CEO. 



 

 

Ressalta-se que as notícias divulgadas na plataforma do Bloomberg® atingem um 

público específico, que é o grande investidor, que pode reagir às notícias divulgadas, 

dependendo do julgamento que faz. Em função disto, foi observado se a notícia do turnover 

estava divulgada na plataforma do Bloomberg®. O resultado mostrou que o turnover do CEO 

“Provocado por Mudanças Políticas de Governo” foi de a que teve maior divulgação na 

plataforma. O resultado denota a importância do CEO na gestão das companhias brasileiras 

controladas pela Administração Pública, em especial, pelo impacto das grandes companhias 

públicas no PIB nacional. 

Considerou-se que a notícia adquiriu uma repercussão menor sobre o turnover quando 

não foi divulgada no Bloomberg® e simultaneamente em outras mídias especializadas. As 

motivações das trocas na Dimensão Forçada que tiveram menor divulgação e 

simultaneamente em outras mídias foram “Deixar o Cargo para Permanecer apenas no 

Conselho de Administração” e “Decorrente de novas Regulações no Sistema Financeiro”. 

As notícias mais importantes tendem a se propagar mais rapidamente nas mídias em 

face do uso intensivo da tecnologia da informação. Assim, é natural que ocorra uma 

propagação em outras mídias das notícias consideradas mais importantes. É nesse sentido que 

a proposição que avalia se há mais de uma notícia no mesmo dia foi inserida. O resultado 

mostrou que as notícias sobre as motivações da troca em decorrência da “Reestruturação 

Organizacional” e do “Desempenho” tiveram mais divulgação em função de terem mais de 

uma notícia sobre o mesmo assunto no mesmo dia. 

O surgimento de novas notícias nas mídias corporativas demonstra a dinâmica do 

mundo corporativo. Em função desta velocidade, as notícias tendem a ter vida curta. Quando 

a mesma notícia está repetida em mais de um dia na base do Bloomberg® denotou uma 

importância maior do que quando divulgada somente em um dia. Mas somente as motivações 

“Desempenho” e “Provocado por Mudanças Políticas de Governo” tiveram a mesma notícia 

divulgada em mais de um dia neste meio. 

Quando a notícia sobre o turnover foi divulgada no Bloomberg® e simultaneamente 

em outras mídias especializadas, em mais de um dia, significa que foi considerada mais 

importante do que as outras. Nesta pesquisa, somente a motivação “Deixar o cargo para 

permanecer apenas no Conselho de Administração” teve divulgação simultânea em mais de 

um dia no Bloomberg® e em outras mídias especializadas, o que demonstra uma relativa 

efemeridade das notícias corporativas. 

As notícias sobre o turnover do CEO podem ser exclusivas, ou seja, tratarem somente 

deste fato, ou serem divulgadas em meio a outras. A segunda forma demonstra uma menor 

importância atribuída para o evento. As motivações da Dimensão Forçada mostraram que a 

maioria das notícias foram exclusivas e que excepcionalmente o assunto foi divulgado em 

meio a outras notícias, demonstrando a sua importância. 

Embora uma notícia possa ser exclusiva, sua manchete pode conter uma chamada para 

outro aspecto menos importante do que a troca do CEO. Quando a notícia tem uma manchete 

sobre o turnover é porque a mídia pretende atrair a atenção do leitor em maior proporção do 

que se a manchete fosse evasiva ou não existisse. Com exceção das motivações da Dimensão 

Voluntária, todas as demais motivações apresentaram alto índice de intensidade de notícias 

com manchete específica. Este achado é coerente com a exclusividade das notícias sobre o 

evento. A divulgação da mesma notícia em mais de um meio simultaneamente demonstra uma 

repercussão maior sobre o evento. Mas foram poucas as notícias com esta característica. 

As notícias são geralmente dirigidas a determinados públicos. As notícias sobre o 

turnover divulgadas em mídias dirigidas ao público investidor tem a possibilidade de gerar 

um impacto mais rápido no mercado em função de que sua disseminação é maior do que se 



 

 

fosse divulgada em mídias destinadas a outros públicos. A pesquisa mostrou que 

aproximadamente 91% das notícias foram divulgadas em mídias da área econômica, que são 

as mais acessadas pelos investidores.  

Quando a notícia sobre a troca de comando teve a divulgação antecipada ao mercado 

em relação a data da reunião do Conselho que formaliza a saída do CEO, pressupõe-se que a 

Companhia pretendeu evitar especulações no mercado e assim diminuir a volatilidade das 

ações. 

Para testar a confiabilidade do índice de divulgação proposto foi utilizado o Kuder-

Richardson-20 - KR-20 calculados para o índice de divulgação de notícias sobre turnover de 

CEO para o período de 2010 a 2014. O resultado do teste indicou que o KR-20 foi de 0,638. 

Este resultado indica que há consistência interna do instrumento, considerando que em alguns 

cenários de investigação, a exemplo das ciências sociais, o KR-20 de 0,6 é aceitável (Maroco 

& Garcia-Marques, 2006). 

 

5 CONCLUSÕES 

A mudança de CEO em uma Companhia é um fato relevante que pode afetar o seu 

valor de mercado. As razões ou motivações da troca de comando podem trazer reflexos no 

valor das ações e assim prover retornos anormais positivos ou negativos aos pequenos e aos 

grandes investidores institucionais, regulados e sofisticados. Entre os investidores sofisticados 

destacam-se os Fundos de Pensão fechados como grandes players e formadores de poupança 

interna.  

Dentre os 20 maiores Fundos de Pensão do país, 9 recebem recursos de sociedades de 

economia mista ou empresas públicas para aplicações em ativos, cuja destinação depende 

fortemente da regulação estatal, que pode mudar em função de aspectos econômicos, sociais 

ou políticos. Esses grandes investidores, em face do grande volume de recursos que 

administram, tem a capacidade de influenciar a gestão das empresas em que investem, cujo 

processo é denominado de ativismo dos acionistas institucionais.  

Com referência aos pressupostos teóricos, a pesquisa objetivou avaliar o 

comportamento do mercado na ocorrência de turnover forçado ou voluntário de CEO de 

empresas em que os Fundos de Pensão Fechado participam do capital. A Análise de Conteúdo 

sobre as notícias sobre o turnover indicou que as motivações mais frequentes encontradas na 

pesquisa decorreram do mau desempenho e da saída do CEO por força de regulação do 

mercado de capitais. A segunda é de natureza transitória porque ocorreu para determinada 

situação e que tende a não se repetir nos períodos futuros. Em razão disto, a motivação 

desempenho para o turnover foi aquela que predominou no período pesquisado, confirmando 

os estudos de Jenter e Kanaan (2015). 

A classificação proposta por Parrino (1997) demonstrou que predomina no cenário 

brasileiro o turnover forçado (97%) em detrimento do turnover voluntário. Esses dados 

confirmam os achados de Lausten (2002) e Jenter e Lewellen (2014) sobre as dimensões 

forçado e voluntário. As mudanças forçadas predominam em relação às voluntárias. O estudo 

também revelou uma tendência de aumento na troca de comando das empresas, em especial 

quando o desempenho é insatisfatório, inobstante o mercado de capitais do país seja pequeno 

e a propriedade seja concentrada. Os resultados apontam que as trocas de CEOs no período 

passaram de 2 em 2010 para 9 em 2014, confirmando os estudos de Kaplan e Minton (2012) 

de tendência de aumento no turnover. 

O Diretor Presidente das Companhias em que há participação do Estado, no sentido 

lato, ficam sujeitos aos arranjos de caráter político. As companhias com estas características 

representaram aproximadamente 18% do total de ativos que tiveram troca de comando no 



 

 

período, incluindo empresas que tem uma participação relevante no mercado de capitais, tal 

como a Petrobras. A competição entre as empresas gera maior instabilidade. Este fato ocorre 

porque os acionistas têm a sua disposição outras empresas concorrentes, ou seja, do mesmo 

setor, para comparar o desempenho do CEO e tomar as suas decisões de investimento. O mau 

desempenho leva os grandes investidores a pressionarem os Conselhos pela troca de 

comando.  

A pesquisa inovou ao identificar as motivações da troca do principal executivo das 

Companhias brasileiras e ao propor uma métrica para medir a intensidade da divulgação das 

motivações que redundaram nestas trocas. A proposição do índice possibilita pesquisar a 

associação da intensidade da divulgação das motivações com os retornos anormais na Janela 

de Eventos. A métrica foi elaborada com fundamento em proposições para medir a 

intensidade da divulgação. Entre as motivações que apresentaram os maiores índices de 

divulgação estão as motivações “Desempenho” e “Permanência somente no Conselho”. 
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