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RESUMO 

Este trabalho examina a relação entre o desempenho financeiro das empresas mais líquidas na 

BM&FBOVESPA e o turnover (rotatividade) do Chief Executive Officer (CEO). A 

classificação das empresas mais líquidas seguiu a divulgada pela Revista Capital Aberto - 

Anuário de Governança Corporativa 2014. A população desta pesquisa é composta por 100 

empresas, das quais 17 foram excluídas por não ter todos os dados necessários para a análise, 

restando então 87 companhias analisadas de 2009 a 2013. Os dados referentes a rotatividade do 

CEO foram coletados a partir dos Formulários de Referência das respectivas empresas, os quais 

são disponibilizados pelas empresas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), enquanto que 

os dados financeiros foram coletados por meio do banco de dados da Economatica®. Para 

verificar a relação entre o desempenho da empresa e o turnover utilizou-se 3 modelos de 

regressão em painel balanceado dado que o desempenho financeiro (variável dependente) foi 

medido por três indicadores distintos [o retorno sobre o ativo (ROA), retorno sobre o patrimônio 

líquido (ROE) e o crescimento das vendas líquidas (CRE), enquanto que como variáveis 

explicativas foram consideradas turnover, endividamento, tamanho da empresa e as interações 

entre endividamento-setor e tamanho da empresa-setor. Os resultados evidenciam que o 

turnover do CEO não influencia significativamente no desempenho financeiro da empresa, no 

curto prazo. Em uma análise conceitual, Medeiros, Serra & Ferreira (2011) concordam sobre a 

falta de consenso entre o tempo do mandato do CEO na empresa e o desempenho da 

organização. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os executivos e os demais membros da alta administração representam a equipe 

responsável pelo gerenciamento de diversas atividades exercidas pela empresa, de maneira que 

sua influência sobre os resultados obtidos é considerada como relevante (Medeiros, Serra & 

Ferreira, 2011). 

A alta administração de uma empresa, em especial o Chief Executive Officer (CEO), 

possui variadas funções de impacto uma vez que representam o grupo de tomadores de decisões 

organizacionais, deliberando a respeito de cultura organizacional, estabelecimento de metas e 

objetivos ao longo da empresa (Messersmith, Lee & Guthrie, 2014). Visto que a alta 

administração possui funcionalidades que impactam no desempenho das organizações, 

especialmente no que diz respeito ao CEO, o turnover desse executivo poderia ocasionar a 

diminuição do desempenho organizacional, como resultado de perdas excessivas de capital 

humano e social (Hausknecht & Trevor, 2011). Por outro lado, a inexistência de turnover pode 

implicar em custos de oportunidade relacionados à ausência de atualização do capital humano 

ou capital social (Messersmith et al., 2014). 

Desta forma, a presente pesquisa busca responder ao seguinte questionamento: O 

turnover do CEO impacta o desempenho financeiro das empresas mais líquidas no Brasil? 
No intuito de responder à questão proposta, utilizou-se como base de dados as 100 

empresas mais líquidas listadas na BM&FBOVESPA entre os anos de 2009 e 2013. Como 

premissa, parte-se da hipótese que, um líder (Diretor-presidente, Presidente, Diretor-presidente 

executivo, Diretor-superintendente, Presidente da diretoria, consoante os países) pode exercer 

influência, em diversos aspectos em uma empresa, sendo o desempenho econômico-financeiro 

um destes. Sendo assim, a substituição do CEO, implica em alteração de hábitos de gestão e 

tem como consequência a variação do capital humano e social da empresa.  

 Além desta introdução, o presente trabalho conta com uma segunda seção, onde é 

desenvolvida a fundamentação teórica, discorrendo sobre a medição do desempenho financeiro 

das empresas, além da relação entre turnover do CEO e desempenho das empresas. 

Posteriormente, na terceira seção, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados. Na 

quarta seção é feita a análise e discussão dos resultados encontrados. Por fim, na quinta seção 

são discorridas as considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Medição do Desempenho Financeiro das Empresas 

 A definição de desempenho financeiro está atrelada à teoria da maximização da riqueza 

do proprietário ou acionista, sendo inúmeras as formas de medição de lucratividade, 

rentabilidade e valor de mercado. O principal objetivo da administração é, a priori, maximizar 

valor, sendo, pois a qualidade das decisões da alta administração um fator determinante no nível 

de desempenho financeiro. Dessa maneira, a medição do desempenho faz-se necessário para 

potencializar os recursos investidos, pois aquilo que não é medido, não pode ser administrado 

(Boshoff & Mels, 1995, Mendes-da-Silva & Grzybovski, 2008). 

 Sendo assim, a performance financeira de uma organização pode ser mensurada por 

diversos índices comumente utilizados por acadêmicos e executivos. Nesse sentido, realizou-

se uma análise com base em investigações empíricas em busca de identificar as principais 

medidas de desempenho no estudo da relação entre turnover e o desempenho financeiro, os 

quais estão descritos no Quadro 1. 
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Quadro1: Medidas de desempenho financeiro utilizadas para estudos sobre turnover do CEO segundo a literatura 

recente 

Autor Breve descrição dos estudos 
Medidas de desempenho 

financeiro utilizadas 

Leker e Salomo 

(2000) 

Realizou-se uma análise longitudinal empírico de 88 

empresas alemãs que tinham experimentado uma 

mudança de CEO. Os achados mostram que tipos 

diferentes de turnover de CEOs estão associados com 

desenvolvimentos diferentes em termos de 

desempenho 

Retorno sobre o ativo 

Mellone Junior 

e Saito,  

(2004) 

Analisou-se os principais determinantes na 

substituição de executivos de empresas listadas na 

BM&FBOVESPA. Identificou-se que o desempenho 

é determinante na substituição de um membro da 

diretoria executiva 

Retorno sobre o ativo; Retorno 

sobre o patrimônio líquido; 

Retorno da ação; Retorno da ação 

ajustada ao setor econômico 

Mendes-da-

Silva e Moraes 

(2004) 

O estudo verificou a existência de associações entre 

estrutura de governança e a performance 

da firma, com o turnover de executivos. De forma 

geral, observou-se que o turnover não está associado à 

estrutura de governança nem à performance da firma 

Retorno sobre o ativo; Retorno 

sobre o patrimônio líquido; 

Crescimento das vendas Líquidas; 

Q de Tobin 

Kato e Long 

(2006) 

Identificou-se que a relação entre o turnover do CEO 

e o desempenho financeiro é mais forte para as 

empresas com um acionista majoritário 

Retorno sobre o ativo 

Mendes-da-

Silva e Moraes 

 (2006) 

Objetivou verificar a sensibilidade do turnover de 

executivos ao desempenho da firma. a Como principal 

resultado pode-se destacar que a rentabilidade da 

empresa esteve correlacionada de forma significativa 

e negativa com o turnover. Adicionalmente, verificou-

se que entre as variáveis de controle estudadas, aquela 

mais importante para determinação do turnover é o 

tamanho da firma 

Retorno sobre o ativo; Retorno 

sobre o patrimônio líquido; 

Crescimento das vendas líquidas; 

Valor da firma; Q de Tobin 

Mendes-da-

Silva e 

Grzybovski 

(2008) 

Verifica, além da existência de diferenças de 

desempenho, valor e estruturas de governança entre 

empresas familiares e não-familiares, se há relação 

entre performance e turnover dos executivos. Entre os 

principais resultados, destaca-se que em empresas 

familiares, quanto maior a rentabilidade, menores são 

os níveis de turnover 

Retorno sobre o ativo; Retorno 

sobre o patrimônio líquido; 

Crescimento das vendas líquidas; 

Q de Tobin 

Chang, Hsiao e 

Hu (2012) 

O estudo analisa a relação entre o turnover dos CEOs 

e o desempenho das empresas de Taiwan. Os 

resultados sugerem uma associação negativa entre o 

turnover dos executivos e o desempenho da empresa 

Retorno sobre o ativo 

Rachpradit, 

Tang e Khang 

(2012) 

A relação do turnover do CEO para o desempenho da 

empresa é mais forte com a presença de dualidade do 

CEO e menor grau de independência do conselho. 

Quando um CEO continua a trabalhar para mesmo 

após a aposentadoria, a probabilidade do turnover não 

está associado com o desempenho da empresa 

Retorno sobre o ativo 

Fonte: Elaboração própria. 

 De acordo com os trabalhos analisados, observou-se a repetição de algumas variáveis 

utilizadas para mensurar desempenho, em se tratando de estudos sobre sua relação com o 

turnover, são elas: Retorno sobre o Ativo (ROA), Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e 

Crescimento das vendas líquidas, que serão conceituadas na metodologia do presente trabalho.  

 Adicionado a isso, observou-se também a presença de variáveis de controle. As 

variáveis de controle são aquelas as quais podem afetar o desempenho financeiro, mas são 

implementadas para neutralizar sua ação e não interferir na relação entre o turnover e o 

respectivo desempenho financeiro. São elas: endividamento, tamanho da empresa, e outras duas 
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variáveis representadas pela interação do setor com cada uma destas citadas anteriormente, cujo 

detalhamento encontra-se no tópico 3.1, metodologia deste estudo. 

 

2.2 Turnover do CEO e o Desempenho das Empresas 

 Em face da crescente economia global, as empresas têm de possuir maior flexibilidade 

e capacidade de inovação como requisito para manterem-se competitivas no mercado. Sendo 

assim, o diferencial entre as organizações deve estar concentrado na completude do 

conhecimento coletivo gerado e adquirido, ou seja, no seu ativo intangível, e não mais em 

máquinas utilizadas no processo produtivo (Rezende, 2002, Santos, 2004).  

 Nesse cenário, surge a figura do capital intelectual, que diz respeito a uma ação 

intelectual que não está limitado ao conhecimento detido pelos indivíduos, de maneira que, 

outras variáveis contribuintes para sua formação devem ser observadas. Este, por sua vez, pode 

ser abordado e definido por diversas perspectivas, sendo mais comumente conceituado e 

dividido em três componentes, a saber: o capital humano, o capital estrutural ou organizacional 

e o capital relacional (Youndt et al., 2004, Santos, 2004, Benevene & Cortini, 2010). 

O capital humano é composto pelas atitudes, aptidões e competências das pessoas na 

organização e corresponde ao conhecimento individual, habilidades e outras características de 

um indivíduo, os quais são acessíveis e relevantes para a obtenção de resultados econômicos de 

uma organização. (Joia, 2001, Benevene & Cortini, 2010, Ployhart, Nyberg, Reilly & 

Maltarich, 2014).Sabe-se que o domínio do capital humano não está na empresa e sim em seus 

colaboradores, porém, o indivíduo por si só não supre as necessidades da organização. O 

indivíduo necessita de infraestrutura, ou seja, precisa de apoio da empresa, o que é definido 

como capital estrutural. Este, por sua vez, fornece o ambiente que encoraja o recurso humano 

a criar e alavancar o seu conhecimento e é de domínio da empresa (Edvinsson & Sullivan, 1996, 

Chen, Cheng & Hwang, 2005, Benevene & Cortini, 2010). Por fim, o capital relacional refere-

se ao relacionamento com as partes interessada à empresa. São as relações que não estão 

limitadas a troca de conhecimento entre os funcionários internos, uma vez que, se estendem aos 

vínculos com os clientes, fornecedores, parceiros de alianças e afins, líderes de outras empresas 

dentro da indústria, decisores políticos e associações comerciais da indústria (Youndt et 

al.,2004, Benevene & Cortini, 2010, Messersmith et al.,2014).Uma vez composto o capital 

intelectual, por meio da união desses três componentes, humano, estrutural e relacional, obtém-

se para a empresa um ativo intangível que gera valor a esta.  

O turnover, de qualquer que seja o colaborador, pode implicar em prejuízo para a 

empresa, isto porque, "a experiência organizacional e o conhecimento tácito são mercadorias 

valiosas que não são facilmente substituíveis" (Messersmith et al.,2014, p. 778). Dessa maneira, 

pode-se sugerir que uma empresa que possui maiores taxas de turnover pode ser suscetível de 

ter seu desempenho afetado. Isto porque os indivíduos não contribuem apenas com suas 

habilidades individuais, mas também existe a cooperação e interação das referidas habilidades 

com os demais membros de sua equipe e o rompimento na continuidade de suas funções poderia 

influenciar no desempenho da empresa, ainda mais em se tratando de cargos de alta gestão. 

Na literatura são encontrados alguns estudos que reconhecem a influência que um líder 

(Diretor-presidente, Presidente, Diretor-presidente executivo, Diretor-superintendente, 

Presidente da diretoria, consoante os países) pode exercer, em diversos aspectos em uma 

empresa, sendo o desempenho econômico-financeiro um destes (Finkelstein & Hambrick, 

1990, Cannella & Hambrick, 1993, Papadakis & Barwise, 2002, Cannella, Park & Lee, 2008).

 De acordo com a Resource-Based View (VBR), a gestão de topo ou alta administração 

é um recurso estratégico peremptório no desempenho de uma empresa de modo que, o referido 

desempenho corresponde à representação das características inerentes do CEO e da forma como 

o mesmo estabelece relação social com sua equipe de executivos. Estas características, bem 

como a forma como o CEO estabelece suas relações sociais podem influenciar diretamente as 
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decisões estratégicas e as implicações alcançadas (Wernerfelt, 1984, Barney, 1991, 

Messersmith et al., 2014). 

Aliado a isto, aalta administração de uma organização consiste num importante grupo 

de tomadores de decisões organizacionais que auxiliam na fabricação de estratégias, no 

estabelecimento da cultura da instituição, na promulgação de metas e objetivos ao longo da 

empresa, e, em geral, tem a responsabilidade e potencial para alterar o desempenho 

organizacional (Messersmith et al., 2014). 

Os CEOs colaboram não apenas com suas aptidões e conhecimentos individuais, como 

também auxiliam e integram essas habilidades individuais e especializados com sua equipe, 

estabelecendo uma relação social. Como tal, capital humano e social desempenham papéis 

importantes em ditar a capacidade de uma equipe de alta gestão para criar vantagem competitiva 

(Messersmith et al., 2014).A exemplo disso, tem-se os estudos de Guthrie, Grimm e Smith 

(1991), Hambrick, Cho e Chen (1996), Carpenter (2002), que têm confirmado empiricamente 

o papel importante desempenhado pela alta administração, no que diz respeito ao 

funcionamento organizacional e tomada de decisões estratégicas. 

Desta forma, identifica-se na literatura trabalhos científicos que buscam relacionar 

alguma característica da alta administração com o desempenho financeiro das empresas, sendo 

uma delas, o turnover do CEO (Coughlan & Schmidt, 1984, Brickley, 2003, Tsai, Hung, Kuo, 

Y. & Kuo, L., 2006, Serra & Ferreira, 2010, Medeiros et al., 2011, Messersmith et al., 2014). 

Observa-se, porém, que há contradição nos argumentos e pesquisas existentes relativas ao 

turnover dos executivos. Por um lado, argumenta-se que o capital humano e social é fator 

determinante para o bom desempenho da empresa (Bergh, 2001). De maneira que o turnover 

do CEO pode resultar em uma perda de conhecimento tácito em equipe e empresas específicas. 

Em contrapartida, outros trabalhos revelam que períodos muito longos de mandato dos CEOs 

podem ocasionar em aumento da resistência às mudanças e pressões externas. Dessa forma, a 

persistência estratégica e aversão a mudanças poderia prejudicar o desempenho da empresa 

(Finkelstein & Hambrick, 1990,Wiersema & Bantel, 1992). 

Sendo assim, apresenta-se acima argumentos do ponto de vista do capital social e 

humano onde taxas excessivas de turnover poderiam provocar a redução do desempenho 

financeiro, como resultado de perdas excessivas de capital humano e social (Hausknecht & 

Trevor, 2011). Em contrapartida, a não substituição dos CEOs pode resultar em custos de 

oportunidade associados à falta de atualização do capital humano ou capital social. Além disso, 

a existência de nível de turnover pode ser vantajosa, pois, pode promover a inovação, 

flexibilidade e adaptabilidade, melhorando o desempenho da empresa (Messersmith et al., 

2014). 

 Finalizando, com base nos achados teóricos discutidos, sugere-se que a relação entre 

turnover e desempenho financeiro das empresas é curvilínea, de modo que, até certo ponto a 

rotatividade é benéfica, porém em altos índices se torna prejudicial. Cabe à academia investigar 

se realmente há relação entre o turnover e o desempenho financeiro e em caso positivo, 

averiguar se tal relação é positiva ou negativa. 

 

3 METODOLOGIA 

Os dados foram analisados a partir das estatísticas descritivas, com o objetivo de avaliar 

as variações dos dados ao longo do período em análise, e das regressões estimadas na forma de 

painel balanceado. 

 

3.1 Modelo Empírico 

 Com o objetivo de verificar se o turnover do CEO influencia o desempenho financeiro 

das empresas, o modelo econométrico será o de regressões em painel, conforme Equação 1: 
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                                                                  Yi,t = β0 +  βnXi,t + ɛi,t                                                                                       (1) 

 

 

Onde: 

Yi,t é a variável dependente;  

β0é a constante;  

βn é o parâmetro a ser estimado;  

εi,t=  é o resíduo da regressão. 

 

 É relevante ressaltar que será estimado um conjunto de regressões em painel formado por 

3 regressões, com o objetivo de mensurar o desempenho financeiro através de três indicadores 

distintos, os quais são os mais referenciados na literatura sobre a relação turnover e desempenho 

financeiro.  

 A utilização dessas 3 variáveis segue as referências bibliográficas sobre o tema (Mellone 

Junior & Saito, 2004, Mendes-da-Silva & Moraes, 2004, Mendes-da-Silva & Moraes, 2006, 

Mendes-da-Silva & Grzybovski, 2008, Kato & Long, 2006, Volpin, 2002, Rachpradit, Tang & 

Khang, 2012, Leker & Salomo, 2000, Chang, Hsiao & Hu, 2012).Segue abaixo no Quadro 2, a 

descrição das variáveis a serem estudadas. 

 
Quadro 2: Medidas utilizadas para avaliar o desempenho financeiro, o turnover do CEO, o endividamento, o 

tamanho da empresa e os setores nos quais as empresas estão inseridas 

Tipos de 

variáveis 
Fórmulas Descrições 

Variáveis 

dependentes 

ROA = Lucro Líquido / Ativo Total 

O Return on Assets(ROA), mede o 

quanto de lucro foi gerado pelo 

investimento feito ativo total da 

empresa. 

 

ROE = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 

O Returno on Equity(ROE) mede o 

quanto de lucro foi gerado pelos 

investimentos realizados pelos sócios. 

CRES = (Vendas Líquidast / Vendas Líquidast-1) - 1 

O crescimento das vendas líquidas 

mede o quando as vendas cresceram 

em relação ao ano anterior.. 

Variável 

independente 

Turnover = 1 se houve rotatividade do CEO e 0 se 

não houve rotatividade do CEO. 

Turnover é uma variável dummy, a 

qual representa a presença ou não da 

rotatividade do CEO. 

Variáveis de 

controle 

END = Exigível Total / Ativo Total 

O Endividamento (END) mede o 

quanto do ativo total da empresa é 

custeado pelo capital de terceiros. 

LnTamanho = Log do ativo total 
LnTamanho é o logarítimo natural do 

ativo do ativo total da empresa. 

END*Setor = (Exigível Total / Ativo Total) * 

dummy do setor  

END*Setor é uma interação entre a 

variável de endividamento e o Setor 

no qual a empresa está classificada. 

LnTamanho*Setor = Log do ativo total * dummy do 

setor 

LnTamanho*Setor é uma interação 

entre a variável de tamanho da 

empresa e o Setor no qual a empresa 

está classificada. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Desta forma, conhecendo-se as variáveis que irão compor o modelo, as regressões são 

reescritas como segue: 
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ROAi,t = β0 + β1Turnoveri,t + β2ENDi,t + β3LnTamanhoi,t + β4END*Setori,t + 

β5LnTamanho*Setori,t + ɛi,t 

(2) 

 

ROEi,t = β0 + β1Turnoveri,t + β2ENDi,t + β3LnTamanhoi,t + β4END*Setori,t + 

β5LnTamanho*Setori,t + ɛi,t 

(3) 

 

CRESi,t = β0 + β1Turnoveri,t + β2ENDi,t + β3LnTamanhoi,t + β4END*Setori,t + 

β5LnTamanho*Setori,t + ɛi,t 

(4) 

 

Onde, 

ROAi,t é uma variável dependente que representa o desempenho financeiro da empresa i no 

tempo t, medida pelo Retorno sobre o Ativo; ROEi,t é uma variável dependente que representa 

o desempenho financeiro da empresa i no tempo t, medida pelo Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido;CRESi,t é uma variável dependente que representa o desempenho financeiro da 

empresa i no tempo t, medida pela variação do crescimento das vendas líquidas do período t-1 

para o período t; β0é o parâmetro a ser estimado; Turnoveri,t é uma variável dummy que 

representa a existência ou não da rotatividade do CEO de uma empresa i no período de tempo 

t; ENDi,t é uma variável que representa o endividamento da empresa i no período de tempo t; 

LnTamanhoi,t é uma variável que representa o tamanho da empresa, o qual é medido pelo 

logaritmo natural do ativo total da empresa i no período de tempo t; END*Setor é a interação 

entre a variável END e uma variável dummy para o setor no qual a empresa está classificada; 

LnTamanho*Setor é a interação entre a variável LnTamanho e uma variável dummy para o setor 

no qual a empresa está classificada; e o εi,t que é o resíduo da regressão que representa as 

variáveis não incluídas na regressão. 

É importante destacar que para se estimar de maneira consistente os modelos realizou-

se os seguintes testes: teste da variância dos resíduos, teste Breusch-Pagan e teste de Hausman, 

com a finalidade de definir qual o modelo de painel que melhor se adequa aos dados. Além 

desses foram realizados os testes de normalidade, teste de Wald para verificação da presença 

de heterocedasticidade, teste de Durbin-Watson para verificar se existe autocorrelação e por 

fim o teste de correlação para verificar a colinearidade. 

 

3.2 Base de Dados 

 A população desta pesquisa corresponde as 100empresas brasileiras de capital aberto 

que possuem as ações mais líquidas listadas na BM&FBOVESPA. Tal classificação consta na 

Revista Capital Aberto - Anuário de Governança Corporativa 2014, edição especial novembro 

de 2014. A escolha da Revista Capital Aberto se deu pelo fato de esta selecionar as 100 

empresas emissoras das ações mais líquidas da BM&FBOVESPA. 

 Para a coleta dos dados sobre o turnover dos executivos, investigaram-se os relatórios 

da administração do período de 2009 a 2013 das respectivas companhias. Foi observado o nome 

do diretor-presidente das empresas correspondente a cada ano contemplado no período de 2009 

a 2013. 

 No que diz respeito à coleta das informações sobre o desempenho financeiro das 

supracitadas empresas, foi utilizado o banco de dados da Economatica®. Valer ressaltar que, 

das 100 empresas que compõe a população, apenas 83 estão inseridas na amostra, uma vez que 

as 17 companhias restantes não continham todos os dados para realização da análise. 
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 As empresas que compõe a amostra foram organizadas em 5 setores, conforme a 

representatividade dos setores que compunham a classificação da base de dados da 

Economatica®, como na Tabela 1: 

 
Tabela 1: Amostra da pesquisa por setor e frequência 

Setores Quantidade de empresas 
Frequência 

(%) 

Indústria 

Comércio e Serviços 

Construção 

Energia Elétrica 

Outros 

18 

20 

08 

13 

24 

21,69 

24,10 

9,64 

15,66 

28,91 

TOTAL 83 100,00 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da base de dados da Economatica®. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 Estatística Descritiva 

 A tabela 2 mostra a estatística descritiva realizada com as variáveis inseridas no modelo 

de regressão, divididas por ano. Este tipo de análise é importante para que seja possível o 

conhecimento dos dados utilizados na pesquisa, além de sua evolução ao longo do período 

analisado. 

É possível observar que as médias da rentabilidade do ativo (ROA) em todos os anos 

foram positivas, indicando que em média, o retorno que a empresa tem através do lucro é 

positivo. Concomitante a isto, é possível observar que existem valores negativos para o ROA, 

uma vez que todos os pontos mínimos desta variável são negativos.  Porém, através do ponto 

mínimo e máximo deste indicador, considerando todos os anos é possível perceber que existem 

empresas que possuem rentabilidade de até 51,68%, valor superior a maior média (7,75%) do 

período 2009 a 2013, podendo ser justificado pelo fato de haver empresas de diversos setores, 

que possuem diferentes níveis de rentabilidade. 
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Tabela 2: Estatística descritiva das variáveis do modelo por ano. 2009-2013 

Variáveis Ano Média Desvio Padrão Mediana Ponto Mínimo Ponto Máximo 

ROA 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

6,76 

7,75 

638 

4,82 

4,77 

8,11 

7,35 

7,79 

7,38 

7,76 

5,39 

6,31 

5,24 

4,08 

4,15 

-12,52 

-4,08 

-9,94 

-16,76 

-28,39 

51,68 

48,51 

37,68 

26,80 

26,45 

ROE 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

18,54 

18,61 

14,47 

8,92 

7,79 

22,91 

19,38 

21,29 

30,99 

30,33 

16,23 

15,93 

10,97 

11,42 

10,32 

-10,30 

-15,45 

-35,68 

-206,45 

-147,48 

51,68 

155,06 

128,43 

101,64 

80,53 

CRES 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

26,18 

30,20 

17,06 

22,96 

11,11 

82,98 

33,41 

26,36 

47,75 

25,44 

9,90 

20,23 

13,64 

13,30 

9,86 

-44,54 

-72,92 

-100,00 

-36,63 

-37,24 

688,54 

163,62 

150,07 

339,18 

193,08 

Turnover 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

16,87 

15,66 

21,69 

12,05 

16,87 

37,67 

36,57 

41,46 

32,75 

37,67 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

Endividamento 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

56,49 

55,93 

57,41 

59,44 

58,55 

19,33 

17,17 

17,08 

18,07 

18,92 

56,45 

58,42 

58,27 

61,04 

58,62 

7,03 

14,28 

11,98 

14,80 

13,03 

116,37 

92,97 

90,60 

91,88 

93,88 

LnTamanho 

(Em valores 

absolutos) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

15,69 

15,92 

16,08 

16,23 

16,27 

1,41 

1,33 

1,30 

1,27 

1,19 

15,62 

15,83 

16,03 

16,15 

16,18 

12,87 

13,60 

13,73 

13,81 

13,89 

20,24 

20,07 

20,21 

20,33 

20,44 

Fonte: Elaboração própria, a partir do banco de dados da Economatica® e dos relatórios de referência. 

 

 Assim como o ROA, o indicador do retorno sobre o patrimônio liquido (ROE), 

apresentou valores negativos para todos os pontos mínimos, sendo que os pontos mínimos 

destes são mais significativos do que os pontos mínimos daquele, indicando a presença de 

empresas com menores retornos sobre o patrimônio liquido do que sobre o ativo total.  

 A variável do crescimento das vendas líquidas, representado pela variação das vendas 

líquidas do período t-1 para o período t merece destaque, pois foi a variável que apresentou o 

maior desvio padrão no ano de 2008, indicando que neste ano, os percentuais da variação das 

vendas líquidas variaram 82,98% em torno da média, o que indica uma grande oscilação, se 

comparado com o desvio padrão de 2011, onde o percentual foi de apenas 26,36%. 

Quanto a variável do dependente, que representa o turnover do CEO, adotou-se 

codificação binária 0 ou 1, sendo 0 para a empresa que não houve mudança de CEO em 

determinado ano e 1 para aquela empresa que houve mudança de CEO. Assim, através da média 

percebe-se que o ano que houve mais mudança de CEO foi o de 2011, onde 21,69% das 

empresas mudaram de CEO, enquanto que no ano subsequente observou-se o menor percentual 

de mudança de CEO nas companhias. O ponto mínimo de 0,00% e ponto máximo de 100% no 
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período de 2009 a 2013 indicam a existência tanto de empresas que não mudaram de CEO, 

quanto de empresas que mudaram de CEO.  

O endividamento no ano de 2009 apresentou o maior ponto máximo de todo o período, 

chegando a 116,37%, o que significa que o exigível total da empresa (também denominado de 

capital de terceiros) foi maior que o ativo total, o que pode ser justificado pela utilização deste 

capital para financiamento do patrimônio da própria entidade (patrimônio líquido).  

 Por último, a variável do tamanho da empresa, medida pelos valores absolutos de seus 

logaritmos naturais, mostra que a menor empresa que compõe a amostra, apresenta um ativo 

patrimonial de 12,87 no ano de 2009, sendo que esta mesma empresa durante os anos aumentou 

o seu ativo, o que pode ser justificado pelos pontos mínimos apresentados nos anos 

subsequentes.   

 

4.2 Teste de Médias entre as Variáveis Dependentes e o Turnover do CEO 

 Antes da análise da regressão em painel das variáveis, optou-se pela estimação da 

diferença das médias das três variáveis dependentes com a situação do turnover do CEO das 

companhias, a fim de analisar previamente a possível relação entre tais variáveis. A seguir, a 

Tabela 3 com tais informações: 

 
Tabela 3: Teste de médias realizado entre as variáveis de desempenho e o turnover do CEO. 2009-2013 

Variáveis de 

Desempenho 
Anos Turnover= 1 Turnover = 0 

Teste de Média 

t (sig.) 

ROA 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

7,545 

5,492 

5,679 

-0,819 

4,461 

6,595 

8,171 

6,579 

5,593 

4,839 

0,398 

-2,188** 

-0,333 

-2,670*** 

-0,161 

ROE 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

18,221 

13,103 

9,438 

-19,416 

2,026 

18,599 

19,636 

15,866 

12,801 

8,962 

-0,056 

-1,118 

-1,135 

-1,490 

-0,788 

CRES 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

19,094 

23,941 

5,457 

38,697 

12,797 

27,617 

31,361 

20,272 

20,800 

10,763 

-0,352 

-0,733 

-2,157** 

0,527 

0,271 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados na base de dados da Economatica® e dos relatórios 

de referencia.Nota: *significante a 10%; ** significante a 5%; ***significante a 1%. 

 

 É possível perceber que, para as três medidas de desempenho (ROA, ROE e CRES), as 

empresas que realizaram turnover (Turnover =1) apresentam médias abaixo daquelas que não 

realizaram turnover (Turnover = 0) em determinado ano. Como exemplo disso, tem-se o ROA 

no ano de 2012, o qual apresentou média negativa (-0,819%) para as empresas que mudaram 

de CEO, enquanto que as que não mudaram de CEO apresentaram um ROA médio de 5,593%. 

É possível verificar que, as médias do ROA entre as empresas que apresentaram turnover, foram 

negativamente significativas nos ano de 2010 e 2012, sendo essa significância a 5% e 10% 

respectivamente. 

 Para as médias do ROE entre estas empresas, não foi possível verificar diferença entre 

as médias, ou seja, não é possível estabelecer uma relação estatística entre as médias entre as 
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empresas que realizaram e que não realizaram turnover. A variável de crescimento das vendas 

(CRES) apresentou diferença significativa entre as médias apenas no ano de 2011, quando da 

observação de seu teste t ao apresentar um sinal negativo ao nível de 5%.  

 Logo, através do teste de médias realizado foi verificado apenas diferenças 

significativas para o ROA e o CRES em alguns anos, o que indica que o desempenho das 

empresas, medido através do ROA e da CRES apresentam valores médios diferentes entre os 

dois grupos de empresas (Turnover= 1 e Turnover= 0). 

 

4.2 Estatística Inferencial 

É necessário enfatizar que, para se estimar de maneira consistente os modelos, realizou-

se os seguintes testes: teste da variância dos resíduos, teste Breusch-Pagan e teste de Hausman, 

com a finalidade de definir qual o modelo de painel que melhor se adequa aos dados. Além 

desses foram realizados os testes de normalidade, teste de Wald para verificação da presença 

de heterocedasticidade, teste de Durbin-Watson para verificar se existe autocorrelação e por 

fim o teste de correlação para verificar a colinearidade. 

 

4.2.1 Testes estatísticos para a estimação dos modelos 

Como informado na metodologia, foram realizados alguns testes para estimar de maneira 

consistente os parâmetros do modelo. Primeiramente, o teste da variância dos resíduos para 

escolher entre estimação por Pooled Ordinary Least Squares(POLS) ou por efeitos fixos, cuja 

hipótese nula de igualdade de interceptos e inclinação (POLS) foi rejeitada. Posteriormente, 

sucedeu-se o teste de Breusch-Pagan a fim de definir entre estimação por POLS ou por efeitos 

aleatórios, cuja hipótese nula de adequação dos modelos POLS também foi rejeitada. Por fim, 

o teste de Hausman foi utilizado para escolher entre estimação por efeitos fixos ou aleatórios, 

quando sua hipótese nula de consistência dos estimadores por efeitos fixos não foi rejeitada. 

Por isso foram utilizados modelos em painel com efeitos fixos. Resultados dos testes abaixo.  

 
Tabela4: Testes de especificação para os3 modelos adotados (ROA, ROE e CRES). 2009-2013 

 ROA ROE CRES 

Variância dos resíduos 

Breusch-Pagan 

Hausman 

0,000000 

0,000000 

0,344768 

0,000000 

0,000000 

0,047137 

0,000004 

0,000000 

0,724415 

Modelo Indicado Efeitos fixos Efeitos fixos Efeitos fixos 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados na base de dados da Economatica® e dos relatórios de 

referência. 

 

Como apresentado na Tabela 4, para as 3 regressões, foi possível verificar que o modelo 

de painel que melhor se adéqua aos dados é o do tipo efeitos fixos.Além desses, foram 

realizados os testes de Wald e o teste de normalidade dos resíduos. Constatou-se por meio do 

teste de Wald a presença de heterocedasticidade nos resíduos do modelo, e pelo teste de 

normalidade foi observado que a distribuição dos dados não segue uma distribuição normal ao 

nível de significância de 5%. Em virtude disto, optou-se por estimar o modelo com erros-padrão 

robustos para a minimização dos efeitos causados por tais achados. 

 

4.2.2 Resultados dos Modelos Econométricos 

 Através das Tabela 5, 6 e 7 é possível analisara evolução dos resultados na medida em 

que as variáveis vão sendo acrescentadas ao modelo. 

Na Tabela 5 é demonstrado os resultados das interações entre a variável dependente 

ROA, que representa o retorno sobre o ativo e as demais variáveis explicativas. Pode-se 

observar que na Equação 1, quando se considera como variável explicativa somente o Turnover 
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do CEO, o modelo não apresenta nenhuma significância estatística, ou seja, se analisarmos 

apenas o turnover como determinante do desempenho financeiro, o resultado será que esta 

variável não tem nenhuma relação significativa com o desempenho das empresas. Na medida 

que outras variáveis vão sendo acrescentadas, as relações estatísticas passam a ser significativas 

para algumas variáveis, como por exemplo nas Equações 2 e 3. Na equação 2 e 3, a variável 

independente principal, o turnover, não se mostra significativa estatisticamente para a 

determinação do ROA, apesar de apresentar um coeficiente negativo, indicando que quanto 

maior o turnover, menor tende a ser o ROA da companhia. 

 
Tabela 5: Resultados da estimação dos determinantes do ROA das empresas mais líquidas da BM&FBOVESPA. 

2009-2013 
 Equação 

(1) 

Equação 

(2) 

Equação 

(3) 

Equação 

(4) 

Equação 

(5) 

Turnover 
-0,0012 

(0,0074) 

-0,0018 

(0,0070) 

-0,0012 

(0,0071) 

-0,0005 

(0,0069) 

-0,0014 

(0,0071) 

END 
 -0,1595*** 

(0,0365) 

-0,1240*** 

(0,0410) 

-0,0070 

(0,0481) 

−0,0323 

(0,0477) 

LnTamanho 
  -0,0210* 

(0,0113) 

-0,0231* 

(0,0118) 

−0,0102 

(0,0128) 

END*Indústrias 
   -0,2262*** 

(0,0582) 

−0,2027*** 

(0,0612) 

END*Comércios e Serviços 
   -0,1708 

(0,1112) 

−0,0872 

(0,1396) 

END*Construção 
   -0,3431*** 

(0,1318) 

−0,4858*** 

(0,1670) 

END*Energia 
   -0,1104* 

(0,0661) 

−0,0970 

(0,0780) 

LnTamanho*Indústrias 
    −0,0263 

(0,0229) 

LnTamanho*Comércios e Serviços 
    −0,0358 

(0,0364) 

LnTamanho*Construção 
    0,0411 

(0,0270) 

LnTamanho*Energia 

 

Constante 

 

 

 

0,0612*** 

(0,0012) 

 

 

 

0,1531*** 

(0,0215) 

 

 

 

0,4701*** 

(0,1755) 

 

 

 

0,5192*** 

(0,1811) 

−0,0076 

(0,0180) 

0,5055***

(0,1556) 

R² 0,7843 0,8091 0,8152 0,8270 0,8318 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados na base de dados da Economatica® e dos relatórios de 

referencia. Nota: *** significante a 1%; ** significante a 5%; e * significante a 10%. O valor apresentado é o 

coeficiente e entre parênteses está o erro padrão. 

 

Por meio da equação 4, é possível perceber que as variáveis END*Indústrias e 

END*Construção sinalizam que a o endividamento da empresa pode proporcionar impactos 

mais fortes sobre o ROA, quanto ao setor de Indústrias e Comércio, uma vez que os coeficientes 

foram -0,2262 e -0,3431 respectivamente. Talvez, estes setores tende a ter um nível de 

endividamento maior que os demais, uma vez que necessitam de maior quantidade de recursos, 

por trabalharem com projetos grandes. Ressaltando que ambas as relações com o ROA foram 

significativas ao nível de 1%. 

Apesar do modelo não apresentar significância na relação entre o ROA e o Turnover do 

CEO, a interação destas variáveis foi negativa em todas as equações. Com relação ao modelo 

de estimação com a variável ROA para a medição do desempenho, obteve-se um R² acima de 
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70% em todas as equações, chegando a 83,18% na Equação 5. Isto indica o poder de 

ajustamento dos modelos, ou seja, 83,18% das variações do ROA estão sendo explicadas pelas 

variações das variáveis explicativas. 

Na Tabela 6, tem-se o modelo de estimação utilizando a variável dependente do ROE 

para medição do desempenho. Novamente, como observado no modelo anterior, a variável do 

turnover apresenta coeficientes negativos, porém não é possível observar uma relação com o 

ROE. 

Diferente do modelo anterior, onde o ROA foi a variável dependente, neste modelo, 

apenas na Equação 3 surge a primeira relação de significância estatística, observada entre o 

ROE e o LnTamanho, com o coeficiente negativo, indicando que quanto maior a empresa, 

menor tende a ser o retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE). Isso pode ser justificado pelo 

fato de algumas empresas grandes terem a política de reinvestir o lucro gerado, não distribuindo 

para os proprietários. 
 

Tabela 6: Resultados da estimação dos determinantes do ROE das empresas mais líquidas da BM&FBOVESPA. 

2009-2013 
 Equação 

(1) 

Equação 

(2) 

Equação 

(3) 

Equação 

(4) 

Equação 

(5) 

Turnover 
-0,0558 

(0,0392) 

-0,0565 

(0,0401) 

-0,0537 

(0,0393) 

−0,0494 

(0,0342) 

−0,0520 

(0,0329) 

END 
 -0,1921 

(0,2312) 

-0,0121 

(0,2797) 

0,2809** 

(0,1275) 

0,1419** 

(0,0574) 

LnTamanho 
  -0,1068* 

(0,0607) 

−0,0925 

(0,0626) 

−0,0209 

(0,0180) 

END*Indústrias 
   −0,1390 

(0,2150) 

−0,0292 

(0,1837) 

END*Comércios e Serviços 
   −0,8832 

(0,9002) 

−0,8908 

(1,1709) 

END*Construção 
   −1,0770** 

(0,4551) 

−1,5447*** 

(0,5757) 

END*Energia 
   −0,5526*** 

(0,1636) 

−0,5048** 

(0,2027) 

LnTamanho*Indústrias 
    −0,3570** 

(0,1746) 

LnTamanho*Comércios e Serviços 
    −0,0135 

(0,1688) 

LnTamanho*Construção 
    0,1237 

(0,0802) 

LnTamanho*Energia 
    −0,0277 

(0,0466) 

Constante 

 

0,1459*** 

(0,0065) 

 

0,2566* 

(0,1364) 

 

1,8655** 

(0,8728) 

 

1,7310* 

(0,8806) 

 

1,8667** 

(0,8277) 

R² 0,6408 0,6441 0,6582 0,6716 0,6963 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados na base de dados da Economatica® e dos relatórios de 

referencia. Nota: *** significante a 1%; ** significante a 5%; e * significante a 10%. O valor apresentado é o 

coeficiente e entre parênteses está o erro padrão. 

Este modelo, apesar de evidenciar significâncias estatísticas entre algumas variáveis, 

apresentou o poder de explicação abaixo do modelo demonstrado anteriormente. Neste modelo, 

o mais percentual de explicação foi de 69,63%, enquanto que no modelo do ROA, foi 83,18%. 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados do último modelo, o qual contém a variável 

do crescimento das vendas como dependente. Quando a variável do turnover é possível 

perceber as mesmas características dos modelos anteriores, sem relação significativa e 
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coeficientes negativos. É possível perceber que, este modelo foi o que menos apresentou 

relações estatísticas, sendo observadas apenas duas relações significativas ao nível de 5% e uma 

relação significativa ao nível de 1%. 

 
Tabela 7: Resultados da estimação dos determinantes do CRES das empresas mais líquidas da 

BM&FBOVESPA. 2009-2013 
 Equação 

(1) 

Equação 

(2) 

Equação 

(3) 

Equação 

(4) 

Equação 

(5) 

Turnover 
-0,0119 

(0,0691) 

-0,0124 

(0,0691) 

-0,0125 

(0,0688) 

−0,0329 

(0,0700) 

−0,0288 

(0,0707) 

END 
 -0,1327 

(0,6202) 

-0,1396 

(0,6153) 

0,9261 

(0,7974) 

0,9164 

(0,8307) 

LnTamanho 
  0,0041 

(0,0709) 

−0,0202 

(0,0725) 

−0,0150 

(0,0826) 

END*Indústrias 
   −1,8746* 

(0,9723) 

−1,8424 

(0,9120)** 

END*Comércios e Serviços 
   0,1106 

(0,9896) 

0,4171 

(1,0461) 

END*Construção 
   −3,2784** 

(1,4243) 

−1,8783 

(1,8299) 

END*Energia 
   −6,2870 

(4,9048) 

−6,4245 

(4,6328) 

LnTamanho*Indústrias 
    0,2074 

(0,1305) 

LnTamanho*Comércios e 

Serviços 

    −0,1226 

(0,1769) 

LnTamanho*Construção 
    −0,4523 

(0,3187) 

LnTamanho*Energia 
    0,0699 

(0,4796) 

Constante 

 

 

0,2170*** 

(0,0115) 

 

0,2934 

(0,3591) 

 

0,2317 

(1,1717) 

 

1,0451 

(1,3006) 

 

1,1001 

(1,6362) 

R² 0,3547 0,3551 0,3552 0,4344 0,4419 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados na base de dados da Economatica® e dos relatórios de 

referencia. Nota: *** significante a 1%; ** significante a 5%; e * significante a 10%. O valor apresentado é o 

coeficiente e entre parênteses está o erro padrão. 

 

No geral, percebe-se que, o desempenho financeiro, medido através do ROA, ROE e 

CRES não é impactado pelo turnover dos Executivos. Além disso, percebe-se que, mesmo não 

sendo significativa, esta relação do desempenho com a rotatividade do CEO tende a ser 

negativa, uma vez que todos os coeficientes dessa relação foram negativos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi verificar se o turnover do CEO influencia no desempenho 

financeiro das empresas, por meio da análise dos dados das 83 empresas com as ações mais 

líquidas do mercado no ano de 2014. 

 O estudo permitiu verificar que não há relação entre o turnover do CEO e o desempenho 

da empresa, ou seja, não foram encontradas relações significativas entre as variáveis de 

desempenho (rentabilidade sobre o ativo - ROA, rentabilidade sobre o patrimônio líquido - 

ROE e a variação das vendas líquidas - CRES) e a rotatividade do CEO. Apesar disso, os 

coeficientes dos 3 modelos analisados, apresentam coeficientes negativos para tal relação, o 

que poderia ser um indício de que caso exista alguma relação de causalidade significativa entre 

o turnover do CEO e desempenho financeiro das empresas esta tende a ser negativa. A 
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justificativa baseia-se no fato de que com o turnover dos CEOs muda-se não apenas a figura do 

presidente, mas todo um planejamento institucional. O CEO, com seu capital intelectual 

adquirido ao longo dos anos, inclusive dentro da empresa com as conexões estabelecidas, é 

figura importante dentro de qualquer planejamento de gestão e a sua substituição pode acarretar, 

ao menos no curto prazo, modificações no desempenho financeiro das empresas. 

Porém, com a inserção de variáveis que representam o tamanho da empresa e o 

endividamento nos modelos, a análise de tais resultados permitiu identificar uma relação 

negativa do endividamento destas empresas com a rentabilidade do ativo, principalmente 

quando o desempenho foi medido pelo Retorno sobre o Ativo (ROA), pois uma vez que o 

retorno da empresa aumenta, o endividamento da mesma tende a cair. 

Tais conclusões direcionam as limitações existentes deste estudo, uma vez que não 

foram analisadas todas as empresas brasileiras que compõe a BM&FBOVESPA. Além disto, é 

relevante ressaltar a limitação do período analisado que não abrangeu todo o período de 

existência da empresa, apenas o curto prazo macroeconômico. Para pesquisas futuras, sugere-

se a análise do turnover de toda a equipe de executivos das empresas, uma vez que a relação 

social existente entre a equipe de trabalho é um dos determinantes para o desempenho das 

empresas. 

 

REFERÊNCIAS  

 

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of 

Management, 17(1), pp. 99-120.  

Benevene, P. & Cortini, M. (2010).Interaction between structural capital and human capital in 

Italian NPOs: Leadership, organizational culture and human resource management. Journal of 

Intellectual Capital, 11(2), pp. 123-139.  

Bergh, D. D. (2001). Executive retention and acquisition outcomes: A test of opposing views 

on the influence of organizational tenure. Journal Management, 27, pp. 603-622. 

Beuren, I. M. (2014). Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e 

prática. 3. ed. São Paulo: Atlas.  

Brickley, J. A.(2003).Empirical research on CEO turnover and firm-performance: a discussion. 

Journal of Accounting and Economics, 36, pp. 227–233. 

Cannella, A., Park, J. & Lee, H. (2008). Top management team diversity and firm performance: 

Examining the roles of external and internal context. Academy of Management Journal, Nova 

Iorque, 51 (4), pp. 768-784. 

Cannella, A. & Hambrick, D. (1993). Effects of executive departures on the performance of 

acquired firms. Strategic Management Journal, 14, pp. 137-152.  

Carpenter M. A. & Sanders, W. M. G. (2002). Top management team compensation: the 

missing link between CEO pay and firm performance? Strategic Management Journal, 23, pp. 

367–375.  

Cervo, A. L. & Bervian, P. A. (2002).Metodologia científica. 5.ed. São Paulo: Prentice Hall.  

Chang, L-L., Hsiao, F. D. & Hu.Y. (2012). The association between executive turnover, family 

business and firm performance: evidence in Taiwan. Accounting and Finance Research, 1(2), 

pp. 148-160. 

Chen, M-C., Cheng, S-J.& Hwang, Y. (2005).An empirical investigation of the relationship 

between intellectual capital and firms’ market value and financial performance. Journal of 

Intellectual Capital, 6(2), pp.155-176. 

Coughlan, A. T. & Schmidt, R. M. (1985).  Executive compensation, management turnover, 

and firm performance: An Empirical Investigation. Journal of Accounting and Economics, 7, 

pp. 43-66.  



 

16 

 

Edvinsson, L. & Sullivan, P. (1996).Developing a model for managing intellectual capital. 

European Management Journal, 14(4), pp. 356-364. 

Finkelstein, S. & Hambrick, D. (1990).Top Management Team tenure and organizational 

outcomes: The moderating role of managerial discretion. Administrative Science 

Quarterly,35(3), pp. 484-503. 

Gil, A. C. (2008). Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas. 

Guthrie, J. P., Grimm, C. M. & Smith, K. G. (1991).Environmental change and management 

staffing: An empirical study. Journal Management, 17, pp. 735–748. 

Hambrick, D. C., Cho, T. S. & Chen, M. (1996). The influence of top management team 

heterogeneity on firms’ competitive moves. Administrative Science Quarterly, 41, pp. 659–684. 

Hausknecht, J. P.& Trevor, C. O. (2011). Collective turnover at the group, unit and 

organizational levels: Evidence, issues and implications. Journal Management, 37, pp. 352–

388. 

Huckman R. S. & Pisano G. P. (2006). The firm specificity of individual performance: Evidence 

from cardiac surgery. Management Science, 52(4), pp. 473–488. 

Joia, L. A. (2001). Medindo o capital intelectual. Revista de Administração de Empresas – ERA, 

41(2), pp. 54-63. 

Kato, T. & Long, C. (2006).Executive turnover and firm performance in China. The American 

Economic Review, 96(2), pp. 363-367. 

Leker, J.&Salomo, S. (2000).CEO turnover and corporate performance. Scandinavian Journal 

of Management, 16, pp. 287-303. 

Medeiros Júnior, R. de; Serra, F. Ferreira, M. (2011). O tempo de mandato do CEOe o 

desempenho das organizações: Um estudo em grandes empresas brasileiras. Revista Portuguesa 

e Brasileira de gestão, Edição especial 10 anos. 

Mellone Júnior, G. & Saito, R. (2004). Monitoramento interno e desempenho da empresa: 

determinantes de substituição de executivos em empresas de capital aberto no Brasil. Revista 

de Administração, São Paulo, 39(4), pp. 385-397.  

Mendes-da-Silva, W. & Grzybovski, D. (2008). Efeitos da governança corporativa e da 

performance empresarial sobre o turnover de executivos no Brasil: comparando empresas 

familiares e não- familiares. Revista de Administração Mackenzie, 7(1), pp. 45-70. 

Mendes-da-Silva, W. & Moraes, W. F. A. De. (2004). Estrutura de governança, performance e 

turnover de executivos: um estudo com indústrias brasileiras. Revista Alcance – UNIVALI, v. 

11, n. 1, p. 31-47, jan/abr.  

Mendes-da-Silva, W. M. da & Moraes, W. F. A. de. (2006). Punidos por baixo desempenho: 

impactos da governança corporativa sobre o turnover de executivos no Brasil. Organizações & 

Sociedade, 13(36), pp. 125- 143. 

Messersmith J. G., Lee, J., Guthrie, J. P. &Ji, Y. (2014).Turnover at the Top: Executive Team 

Departures and Firm Performance. Organization Science, 25(3), pp. 776-793. 

Papadakis, V. & Barwise, P. (2002). How much do CEOs and Top Managers matter in strategic 

decision-making? British Journal of Management, 13(1), pp. 83-95. 

Ployhart, R. E., Nyberg, A. J., Reilly, G. & Maltarich, M. A. (2014). Human capital is dead; 

long live human capital resources! Journal of Management, 40(2), pp. 371-398.  

Rachpradit, P., Tang, J. C. S. & Khang, D. B. (2012).CEO turnover and firm performance, 

evidence from Thailand. Corporate Governance: The international journal of business in 

society, 12(2), pp. 164-178.  

Rezende, Y. (2002). Informação para negócios: os novos agentes do conhecimento e a gestão 

do capital intelectual. Ciência da Informação, Brasília, 31(1), pp. 75-83. 

Santos, M. J. N. (2004). Gestão de recursos humanos: teorias e práticas. Sociologias, 12, pp. 

142-158.  



 

17 

 

Serra, F.& Ferreira, M. (2010). Emerging determinants of firm performance: A case study 

research examining the strategy pillars from a resource-based view. Management Research, 8, 

pp. 7-24. 

Tsai, W., Hung, J., Kuo, Y. & Kuo, L. (2006).CEO tenure in Taiwanese family and nonfamily 

firms: An agency theory perspective. Family Business Review, 19(1), pp. 11-28. 

Volpin, P. F. (2002). Governance with poor investor protection: evidence from top executive 

turnover in Italy. Journal of Financial Economics, 64, pp. 61-90.  

Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic. Management Journal, 5(2), 

pp. 171-180.  

Wiersema M. F. & Bantel K. A. (1992). Top management team demography and corporate 

strategic change. Academy of Management Journal, 35(1), pp. 91-121. 

Youndt, M. A., Subramaniam, M. & Snell, S. A. (2004).Intellectual capital profiles: an 

examination of investments and returns. Journal of Management Studies, 41(2), pp. 335-361. 

 


