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Resumo
O objetivo deste artigo é examinar a relação entre a agressividade tributária e o turnover forçado
de CEO no Brasil. A substituição forçada (ou não-voluntária) pode ser motivada, entre outros
fatores, pelo desempenho tributário da organização. Este estudo utilizou amostras de
corporações que experimentaram rotatividade de CEO durante o período de 2010-2018 e
determinou as variáveis contábeis que foram pensadas para explicar o turnover. Corporações
que não experimentaram rotatividade de CEO ao longo do período observado foram utilizadas
como grupo controle. As amostras finais para ambas as fontes de dados foram decididas após
considerar a disponibilidade de dados dentro do período de observação e foram testadas
utilizando-se um modelo de quartis e tercis, conforme a literatura. Os resultados gerais
indicaram que CEOs com políticas tributárias mais polarizadas tem menor propensão de
sofrerem turnover forçado devido a seus graus de agressividade tributária, do que aqueles com
grau de agressividade tributária mais equilibrado. Este resultado não levou em conta as razões
mais amplas para o turnover forçado, como CEOs atingindo idade de aposentadoria, doença ou
volume de negócios, todos os quais em pesquisas anteriores foram áreas que mostraram
considerável influência na variável. Em pesquisas futuras, seria importante considerar essas
características, juntamente com atributos da personalidade dos CEOs que deixaram as empresas
e aqueles que foram contratados. Como implicações práticas, os stakeholders das empresas têm
que ter cuidado ao tomar decisões de rotatividade de CEOs porque a ação pode gerar reações
significativas do mercado e, possivelmente, um interesse da própria fiscalização tributária. Sob
o aspecto da originalidade, este artigo indica que a agressividade tributária demonstrou maior
poder explanatório nos grupos onde a carga tributária se mostrou mais próxima à média, e não
nos grupos onde a mesma se mostrou muito inferior ou muito superior à média praticada na
amostra.
Palavras chave: Agressividade Tributária. Substituição Forçada de CEOs. Planejamento
Tributário.
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1.

INTRODUÇÃO

Neste estudo, é avaliada a agressividade tributária, e seus possíveis efeitos no turnover
forçado do Chief Executive Officer (CEO) em companhias de capital aberto brasileiras listadas
no Novo Mercado. Neste sentido, este estudo busca evidenciar se os principais executivos das
organizações estudadas seriam forçadamente desligados, quando da percepção de indícios de
discrepância entre as cargas tributárias pagas pela companhia e as pagas por seus pares.
A escolha por considerar a troca forçada do CEO vem do fato de que tal troca é uma
ação deliberada do conselho administrativo, a fim de alterar as estratégias, liderança e direção
da organização (Fee, Hadlock e Pierce, 2013). A obrigatoriedade do fornecimento de
demonstrações contábeis convergentes ao IFRS, no mercado de capitais brasileiro,
especialmente em relação ao reconhecimento contábil dos tributos sobre os lucros (Damascena,
et al. 2018) facilita a obtenção, compreensibilidade, e comparabilidade dos dados a serem
analisados com estudos internacionais (Chyz e Gaertner, 2018).
O Brasil é, hoje, o país com a maior carga tributária da América Latina, e o país com a
maior carga tributária entre todos os países membros do BRICS. Tais informações colocam a
gestão tributária como sendo um fator de relevância para o resultado das organizações
brasileiras (Shikida, 2017; Fonseca e Martinez, 2017). Esse cenário aumenta a propensão à
agressividade tributária, por parte dos executivos, podendo gerar efeitos economicamente
amplos para as empresas nas quais tais executivos estejam inseridos (Dyeng, Hanlon e Maydew,
2010).
Tendo em vista que o gerenciamento tributário tem relação direta com o desempenho
das organizações (Cheng et al., 2012; Gomes, 2016; Potin et al., 2016), e que também possui
relação significativa com riscos de mercado (Vello e Martinez, 2014; Reinders e Martinez,
2016) e riscos reputacionais (Graham et al., 2014; Chyz e Gaertner, 2018), é possível inferir
que a agressividade tributária, estando ligada ao resultado final das empresas, seja ponto de
interesse da alta administração, visto que o fator “resultado” demonstra forte influência, quando
do turnover do CEO (Matos e Colauto, 2017; Gomes e Sampaio, 2018).
Neste cenário, a questão a ser respondida no presente estudo é: Qual a relação entre a
agressividade tributária empregada nas organizações e a substituição forçada de seus
respectivos CEOs?
Como objetivo principal, o estudo busca identificar uma possível correlação
significativa entre o nível de agressividade tributária empregado nas organizações e a
substituição forçada (através de demissão ou pressão interna) de seus respectivos CEOs.
Como objetivos secundários, o estudo pretende: a) identificar variáveis relativas à
substituição forçada do CEO no mercado de capitais brasileiro, além da variável de interesse já
apresentada; b) buscar compreender algumas das variáveis responsáveis pela agressividade
tributária, e suas respectivas relações com o resultado final das organizações de capital aberto
listadas na B3 e; c) avaliar, estatisticamente, a possível relação entre os efeitos da agressividade
tributária no resultado final das organizações, e o turnover forçado de seus respectivos CEOs.
Segundo Gomes e Sampaio (2018), a troca dos CEOs tende a gerar resultados negativos
para o desempenho das organizações, tanto no curto, quanto no médio prazo. Em resultado
oposto, Khurana e Nohria (2000) perceberam que trocas do CEO geralmente apresentam efeito
positivo na performance das companhias, tanto no curto, quanto nos médio e longo prazos. Esta
incongruência de resultados leva a questões relacionadas aos motivos que levariam o conselho
administrativo de uma entidade realizar uma substituição forçada de seu respectivo CEO.
Assim, este estudo busca evidências que apontem a agressividade tributária empregada
nas organizações brasileiras, como um fator relevante na tomada de decisão por parte de seus
www.congressousp.fipecafi.org

conselhos administrativos, trazendo maior entendimento das razões que culminam na
substituição forçada de seus respectivos CEOs.
Partindo-se da premissa de que empresas que evidenciaram a troca forçada de seus
CEOs tendem a passar por mudanças anormalmente amplas em suas políticas internas (Fee,
Hadlock e Pierce, 2013) e que CEOs entrantes tendem a buscar a redução do lucro corrente
reportado da organização, em seu primeiro ano no cargo (Souza Neto e Sampaio, 2017), a
compreensão dos motivos que levam à substituição forçada dos mesmos é relevante para o
entendimento das decisões tomadas pelo conselho administrativo quando da performance
organizacional esperada.
Estudos anteriores desenvolvidos no Brasil (Souza, Silva, Ribeiro e Weffort, 2014;
Souza Neto e Sampaio, 2017; Matos e Colauto, 2017; Gomes e Sampaio, 2018) já exploraram
o turnover do CEO, porém, nenhum dos estudos citados focou-se na questão do turnover
forçado e na sua relação com a agressividade tributária.
2.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

Agressividade Tributária

Guenther, Matsunaga e Williams (2013), definem a agressividade tributária como sendo
um conjunto de medidas, assumidas pelas empresas, com o intuito de reduzir suas respectivas
alíquotas tributárias, e que não seriam susceptíveis à anulação por parte da fiscalização;
enquanto todas as medidas, com o mesmo intuito, que dificilmente passariam pelo crivo da
fiscalização, seriam definidas como evasão fiscal.
Para fins deste estudo, a agressividade tributária pode ser entendida como todo e
qualquer comportamento ou medida legal, ou não, em que se busque evitar e/ou minimizar o
ônus tributário explícito pago pela organização. Uma das medidas mais amplamente acessíveis
e facilmente aplicáveis para identificar a agressividade tributária, a partir das informações
contábeis, é a taxa tributária efetiva sobre o lucro contábil (GaapETR), apurada como Despesa
Total com Tributos sobre o Lucro / Lucro antes dos Tributos (Martinez, 2017).
2.1.1 Causas da Agressividade Tributária
Em consonância com Rego e Wilson (2008), pesquisas realizadas por Gomes (2016)
apontam que a remuneração variável da diretoria e a gestão tributária passada influenciam a
gestão fiscal de períodos subsequentes. Tais evidências indicam que a agressividade tributária
empregada nas organizações pode estar vinculada, também, aos interesses pessoais dos
executivos, que tendem a manter a gestão tributária semelhante de um período para o outro.
Outro motivo da agressividade tributária é que firmas com maior transparência
corporativa demonstram possuir maior agressividade tributária, provavelmente motivadas por
seu interesse em aumentar os lucros dos investidores, que pagam um prêmio por tal
agressividade, variando também, do grau de transparência de tais firmas, aumentando assim os
respectivos valores de tais companhias (Wang e Jennings, 2010). Diferente determinante da
agressividade tributária são as conexões políticas das empresas, que tendem a agir de maneira
mais agressiva quando da busca por redução na carga tributária. Algumas justificativas para tal
característica seriam menor expectativa de execução fiscal, melhores informações em relação a
mudanças nas leis fiscais, menor pressão por transparência por parte do mercado de capitais,
ou tendências a assumir mais riscos, advindas de tais conexões políticas (Kim e Zhang, 2016).
Não obstante, Sari e Tjen (2016), no mercado de capitais indonésio, apontam evidências
de que a qualidade da divulgação de responsabilidade social corporativa tem relação fortemente
negativa em relação à agressividade tributária. Tais evidências se opõem aos achados de Lanis
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e Richardson (2012) que, no mercado australiano, encontraram associação positiva
estatisticamente significante entre a divulgação de responsabilidade social corporativa e a
agressividade tributária.
Fatores como a composição do Conselho Administrativo (Weisbach, 1988; Lanis e
Richardson, 2011), os valores prestigiados pela companhia (Martinez e Ramalho, 2017), fatores
culturais (Taylor, Fan e Tan, 2015), fatos isolados, como denúncias de irregularidades por parte
de funcionários (Wilde, 2017) e a presença de investimentos no exterior (Silva e Martinez,
2017) também influenciam o nível de agressividade tributária das organizações.
2.1.2 Efeitos da Agressividade Tributária
Estudos anteriores sobre agressividade tributária, como os de Cheng et al. (2012), no
mercado de capitais norte americano e Gomes (2016), no mercado de capitais brasileiro,
apontam que a eficácia do gerenciamento tributário tem relação direta com o desempenho da
entidade. Em consonância, foi identificada, no mercado de capitais brasileiro, relação entre a
agressividade tributária empregada e o retorno sobre ativo (ROA) (Potin et al., 2016), o que
justificaria a intenção dos investidores em pagar mais caro por empresas que fazem uso eficaz
da agressividade tributária, aumentando assim, o valor de mercado de tais companhias (Wang
e Jennings, 2010; Machado, 2011).
Não obstante, Vello e Martinez (2014), no mercado de capitais brasileiro, sugerem a
existência, nas organizações, de uma relação significativa entre a agressividade tributária e seus
respectivos riscos de mercado. Neste sentido, nota-se que organizações com políticas tributárias
mais agressivas tendem a possuir maior nível de endividamento com capital de terceiros
(Martinez e Martinez, 2016) e maior risco em incorrer em passivos fiscais e desgastes na
imagem corporativa (Reinders e Martinez, 2016), o que poderia acarretar em variação negativa
de seu valor de mercado (Hanlon e Slemrod, 2009; Santana, 2014). Sendo assim, um ponto a
ser considerado em estudos sobre agressividade tributária é que políticas tributárias demasiado
agressivas podem acabar por gerar penas reputacionais aos CEOs (Chyz e Gaertner, 2018;
Graham et al., 2014), o que acarretaria em uma maior probabilidade de substituição forçada
destes executivos (Chyz e Gaertner, 2018).
2.2

Teoria da Agência e a Governança Corporativa

A teoria da agência, também chamada de problema de agência, ou ainda conflito de
agência, é a possibilidade de divergência entre os interesses dos stakeholders (detentores de
participações de determinado empreendimento) e dos gestores (Jensen e Meckling, 1976; Desai
e Dharmapala, 2007; Nassif e Souza, 2013).
Para eliminar, ou ao menos reduzir, o problema de agência, houve o surgimento da
Governança Corporativa, que tem por principal objetivo regular a forma com que as empresas
são controladas (Nassif e Souza, 2013), tendo como um de seus principais mecanismos de
controle, o Conselho Administrativo (Gomes, 2016). É deste que parte a decisão de substituir
forçadamente o CEO, com a finalidade de alterar as estratégias, liderança e direção da
organização (Chyz e Gaertner, 2018; Fee, Hadlock e Pierce, 2013).
Outro ponto a ser considerado, é que práticas de governança corporativa mais bem
desenvolvidas tendem a reforçar a relação entre a performance da firma e o turnover do CEO
(Xu, 2016).
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2.2.1 Governança Corporativa e a Agressividade Tributária
Em trabalho realizado por Fonseca e Martinez (2017) foi verificada a relação entre as
estruturas de controle e a agressividade tributária empregada em companhias de capital aberto
listadas na Bm&fBovespa, atual B3. Os autores concluíram que empresas com altos níveis de
governança corporativa tendem a apresentar planejamento tributário mais agressivo, conforme
a concentração de controle aumenta; enquanto empresas com menor grau de governança
corporativa tendem a ter comportamento inverso, apresentando relação negativa entre a
agressividade tributária e a concentração de controle.
Ainda assim, de forma geral, foi percebida relação negativa entre os níveis de
governança corporativa e de agressividade tributária, o que vale dizer que, quanto menor o grau
de governança, ou seja, de monitoramento, em uma organização, mais agressiva esta será em
relação ao planejamento tributário (Fonseca e Martinez, 2017).
Em acordo com tal afirmação, Chyz et al. (2013) perceberam relação negativa entre a
agressividade tributária e o poder sindical dentro das organizações. Uma das justificativas
encontradas pelos pesquisadores foi a de que um maior monitoramento, por parte dos
sindicatos, acarretaria em maior restrição à agressividade tributária.
Enquanto isso, Klassen, Lisowsky e Mescall (2015) notaram que as empresas possuem
maiores tendências em demonstrar uma posição fiscal menos agressiva quando contam com a
participação de auditores em seu planejamento fiscal. Indo além, Kanagaretnam (2016),
estudando uma amostra de 31 países, encontrou fortes evidências de relação negativa entre a
qualidade dos auditores e a agressividade tributária empregada nas organizações, o que
corrobora com a hipótese de relação negativa entre medidas de controle e agressividade
tributária.
2.2.2 Governança Corporativa e o Lucro Líquido
A governança corporativa também apresenta reflexos no resultado final das
organizações, sendo que empresas integrantes do Novo Mercado ou do Nível 1 de governança
da B3, apresentaram maior retorno que seus pares pertencentes ao mercado tradicional
(Pasquini et al., 2016).
Tal descoberta vai de encontro aos achados de Bressan e Bressan (2008), que
evidenciaram que empresas pertencentes aos diferentes níveis de governança corporativa
possuíam, entre os anos de 2005 e 2006, rendimentos médios superiores às empresas sem
governança corporativa. A conclusão à que os pesquisadores chegaram para tal resultado, foi
a de que maior nível de transparência, e, consequentemente, menor assimetria de informação
entre gestão e acionistas, possibilitaria maior desempenho das organizações.
Dois motivos que corroborariam para tal afirmação seriam o argumento de que um
maior monitoramento sobre o CEO acarretaria em maior mitigação do problema de agência,
tornando dispensável, em alguns casos, aumento da compensação do diretor executivo (De
Cesari e Ozkan, 2016); e o argumento de que a adoção de boas práticas de governança
corporativa minimizaria a percepção de risco dos auditores independentes, o que se refletiria
em sua remuneração (Martinez, Lessa e De Jesus Moraes, 2014).
2.3 Turnover forçado de CEOs
O termo turnover, aqui citado, refere-se à substituição do antigo CEO de determinada
empresa, por um novo diretor executivo. Para fins desta pesquisa, serão considerados apenas
os casos de substituição forçada, seja por demissão, ou através de pressão interna à entidade.
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2.3.1 Causas do Turnover
Segundo Chyz e Gaertner (2018), empresas que pagam cargas tributárias muito
superiores ou muito inferiores à média de seus respectivos setores, tendem a evidenciar a
substituição forçada de seus CEOs com frequência superior àquelas que possuem cargas
tributárias medianas. Isto pode ser explanado, em parte, pelas conclusões de Potin et al. (2016),
que identificaram relação entre a agressividade tributária e o retorno sobre ativo (ROA). Ainda
no contexto brasileiro, Mendes-da-Silva e De Moraes (2009) notaram correlação negativa entre
o crescimento das vendas e o turnover de executivos, enquanto Matos e Colauto (2017)
encontraram evidências de que o fator “desempenho” seria a principal causa da maioria das
substituições forçadas de CEOs. Deste modo, a intenção principal do conselho administrativo,
quando do turnover do CEO, seria melhorar o desempenho da companhia (Gomes e Sampaio,
2018).
No contexto internacional, observou-se na NYSE (New York Stocks Exchange) uma
relação contrária entre o desempenho do preço das ações, principalmente em relação à média
do mercado, e a probabilidade de substituição da alta administração (Warner, Watts e Wruck,
1988), e que, quando os ganhos anuais por ação se mostram abaixo das expectativas do conselho
administrativo, demonstrando desempenho aquém do desejado, as chances do CEO ser
substituído por decisão do conselho administrativo aumentam consideravelmente (Puffer e
Weintrop, 1991), ainda mais se tal conselho for composto, em sua maioria, por membros
externos à entidade (Weisbach, 1988). Tais argumentos apoiam a ideia de relação negativa entre
a performance da firma e a possibilidade de turnover do CEO (Fiordelisi e Ricci, 2014; Jenter
e Kanaan, 2015; Gao, Harford e Li, 2017), mesmo que tal performance se deva a fatores fora
do controle do CEO (Jenter e Kanaan, 2015).
Não obstante, deve-se destacar que as características individuais dos CEOs são
determinantes de relevância quando de sua substituição (Monteiro, 2016). Deste modo, CEOs
com políticas tributárias excessivamente agressivas podem acabar por sofrer penas
reputacionais que culminariam em seu turnover forçado (Chyz e Gaertner, 2018), devido aos
riscos fiscais e desgastes de imagem aos quais expõe suas respectivas empresas (Reinders e
Martinez, 2016).
2.3.2 Efeitos do Turnover
Considerando que a propensão de executivos em relação à agressividade tributária não
pode ser explicada por características da empresa, e que tal propensão gera efeitos
economicamente amplos (Dyreng, Hanlon e Maydey, 2010), foi percebido, no mercado de
capitais norte americano, que após a troca forçada de seus respectivos CEOs, as empresas
tendem a passar por mudanças anormalmente amplas em suas políticas internas (Fee, Hadlock
e Pierce, 2013). Um resultado provável de tais alterações nas políticas internas foi identificado
por Roseberg, Clayton e Hartzell (2003), que em seus estudos concluíram que toda substituição
do CEO gera aumento na volatilidade do retorno das ações da respectiva companhia.
Khurana e Nohria (2000) percebem em seus trabalhos que trocas do diretor executivo
geralmente apresentam efeito positivo na performance das entidades, tanto no curto, quanto nos
médio e longo prazos. Contudo, pesquisas mais recentes apontam justamente o contrário: a
troca dos CEOs tende a gerar resultados negativos para o desempenho das organizações, tanto
no curto, quanto no médio prazo (Gomes e Sampaio, 2018).
Indo além, o retorno sobre ativos (ROA) de empresas listadas na bolsa de valores
brasileira se mostrou, em média, negativo em -0,70% para empresas que passaram por
substituição de seus CEOs no período estudado, contra média de 1,87% para empresas que não
sofreram troca de comando no mesmo período (Souza Neto e Sampaio, 2017).
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2.4 Hipóteses de Pesquisa
Conforme a revisão teórica apresentada, as hipóteses levantadas para a presente
pesquisa são:
H1: Há relação significante entre a agressividade tributária e a possibilidade de turnover
forçado do CEO.
H2: Há relação significante entre a agressividade tributária e o resultado final da
organização.
H3: Na visão do conselho administrativo, os riscos gerados pela agressividade tributária
são mais danosos à organização, do que as alterações no resultado final da organização,
advindos da agressividade tributária, são benéficos.
3. DELINEAMENTO METODOLÓGICO
3.1 Definição da Amostra
A amostra é formada por casos de substituição, tanto forçada quanto optativa, de CEOs,
em empresas de capital aberto listadas no Novo Mercado da B3, no período de 2010 a 2018.
Para cada caso, foram coletados dados contábil-financeiros da respectiva empresa, no período
em que tal substituição ocorreu.
3.2 Coleta dos Dados
A base de dados foi elaborada a partir de informações contábeis e cadastrais, anuais, dos
sítios eletrônicos da B3, da Comissão de Valores Mobiliários) - CVM, da Fundamentus, e das
páginas de RI (Relações com Investidores) das empresas participantes da amostra. Devido à
obrigatoriedade da adoção do IFRS desde o ano de 2010, o período analisado é compreendido
entre os anos de 2010 a 2018, com o propósito de garantir comparabilidade fidedigna à amostra.
3.3 Variáveis de Análise
3.3.1 Variável Dependente - Forced CEO Turnover (FCT)
A variável dependente Forced CEO Turnover (FCT) foi determinada com base em Chyz
e Gaertner (2018) e Fee et al. (2013), determinada por dummy, onde terá valor 1 para casos de
turnover forçado, e 0 para os demais casos. Para caracterizar uma substituição forçada, será
necessário que tal substituição tenha partido do conselho administrativo (demissão), ou que haja
evidências que corroborem para a hipótese de pressão interna à organização, para que o CEO
tenha solicitado seu desligamento. Algumas das causas de turnover que não caracterizarão troca
forçada serão morte, causas relacionadas à saúde e ingresso em posição igual ou melhor em
outra organização (FEE, 2017).
Matos e Colauto (2017), durante o período de 2010 a 2014, analisaram 65 eventos de
turnover de CEOs, no mercado de capitais brasileiro. Já Souza Neto e Sampaio (2017), também
no mercado de capitais brasileiro, identificaram 426 casos de substituição de CEOs de
companhias abertas, entre os anos de 2010 a 2016. Tais dados oferecem uma indicação de que
a amostra selecionada oferecerá um número de eventos razoável para as proposições
apresentadas no presente estudo.
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3.3.2 Variável de Interesse - Agressividade Tributária
Em linha com Chyz e Gaertner (2018), a variável de interesse, Agressividade Tributária,
será medida pelo GaapETR: tributos totais incidentes sobre o lucro / lucros totais antes de
impostos. Esta medida é uma das mais amplas e viáveis de serem identificadas, e que avaliam
o grau de agressividade tributária (Martinez, 2017).
O GaapETR será calculado considerando a provisão de Imposto de Renda e
Contribuição Social e Impostos Diferidos dividido pelo Resultado Antes de Tributos. Todo
valor negativo indica saldo de tributos a recolher, e todo valor positivo indica saldo de tributos
a recuperar.
3.3.3 Variáveis de Controle
3.3.3.1 Margem EBIT
O Lucro Antes de Juros e Impostos (LAJIR), também conhecido como Earnings Before
Interests and Taxes (EBIT), é uma métrica que considera o lucro líquido do período, acrescido
dos tributos sobre o lucro e do resultado financeiro (Instrução CVM nº 527/12). A Margem
EBIT é útil para se calcular a lucratividade operacional de determinada companhia e avaliar sua
eficiência produtiva ao longo do tempo. Por esta razão, a Margem EBIT é considerada por
muitos analistas do mercado como uma aproximação da margem de lucro operacional, sendo
que a mesma é calculada considerando-se o EBIT dividido pela receita líquida da entidade
(REIS, 2019).
Tal variável de controle será calculada da seguinte maneira: (resultado líquido +/impostos +/- resultado financeiro) / receita líquida.
3.3.3.2 Return On Investiment (ROI)
O Retorno sobre Ativo (ROA), ou ROI, é um indicador financeiro que aponta quanto do
valor investido pela empresa, de fato, se torna lucro líquido (Assaf Neto, 2008). Este indicador
possibilita avaliar a gestão do capital de giro e a eficiência dos ativos na geração de caixa
(Wernke, 2008).
Desta forma, o indicador será calculado como se segue: lucro líquido / ativos totais.
3.3.3.3 Return On Equity (ROE)
Este indicador avalia o retorno do patrimônio líquido, em forma de lucro líquido. Em
outras palavras, representa quanto do capital próprio dos acionistas se converte em lucro real
no período (Assaf Neto, 2008; Wernke, 2008). O ROE é de grande importância para os
acionistas (Wernke, 2008) e, no longo prazo, influencia substancialmente o valor de mercado
da organização (Iudícibus, 2007).
O Return On Equity terá seu valor calculado da seguinte forma: lucro líquido /
patrimônio líquido.
3.3.3.4 Margem Líquida
O índice de Margem Líquida tem por função comparar o lucro líquido da organização,
em relação à sua receita de vendas líquida, para gerar um valor que relacione o faturamento da
empresa com seu lucro final (Matarazzo, 2010). Esse índice, também conhecido como Retorno
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Sobre as Vendas, demonstra a margem de lucratividade da empresa para cada venda,
evidenciando qual o retorno obtido pela organização (Bento e Pereira, 2016).
A Margem Líquida será calculada da maneira que se segue: lucro líquido / receita de
vendas líquida.
3.3.3.5 Patrimônio Líquido (PL)
O patrimônio líquido é a diferença entre a soma de todos os ativos e a soma de todos os
passivos de uma entidade. Desta forma, o PL é a representação contábil do que de fato
pertenceria aos investidores, caso todas as dívidas com terceiros fossem realizadas (Hendriksen
e Van Breda, 1999). Por esta razão, o PL pode ser considerado quanto a empresa de fato vale,
do ponto de vista contábil.
3.4 Análise Amostral
Foram realizadas análises estatísticas tanto uni variadas, quanto multivariadas, com a
finalidade de determinar quanto da tomada de decisão, por parte do conselho administrativo,
sofre influência da agressividade tributária empregada, e demais variáveis independentes
analisadas. As amostras foram divididas em clusters, com base no nível de agressividade
tributária empregada. Em consonância com Chyz e Gaertner (2018), os clusters serão divididos
em quintis, tendo os três quintis centrais como grupo de controle, enquanto os dois quintis
superior e inferior, serão os grupos de interesse da pesquisa.
3.4.1 Análises Uni Variadas
Uma análise uni variada é aquela que possui apenas uma variável independente para
uma variável dependente (Lopes, 2002). O objetivo das análises uni variadas é identificar o
quão significante são as variáveis estudadas, de forma isolada. Os resultados obtidos indicam
quanto da variável dependente pode ser explicado pelas variáveis independentes, quando
tratadas isoladamente. Neste ponto, é possível comparar o poder explanatório da agressividade
tributária, em relação às demais variáveis independentes.
3.4.2 Análises Multivariadas
Uma análise multivariada é aquela que apresenta mais de uma variável independente
para uma variável dependente. As análises multivariadas servem para determinar quais
variáveis independentes, quando aplicadas em conjunto, possuem poder explanatório superior,
em relação a seus poderes explanatórios, quando aplicadas isoladamente (Hair, et al, 2009).
Desta forma, através de regressões multivariadas de dados é possível identificar uma equação
que, espera-se, seja capaz de determinar a possível relação existente entre as variáveis
independentes estudadas, e a variável dependente determinada (a probabilidade de substituição
forçada do CEO da organização). Por conseguinte, averígua-se o poder explanatório da
agressividade tributária empregada, quando aplicada em conjunto com outras variáveis
independentes.
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4. ANÁLISE DOS DADOS
4.1 Coleta dos Dados
As empresas integrantes da amostra deste estudo são aquelas listadas no Novo Mercado
da B3, em primeiro de janeiro de 2019. Ao todo, foram verificadas 141 empresas, durante um
período de tempo de nove anos, que compreendeu desde 1º de janeiro de 2010 até 31 de
dezembro de 2018, totalizando 1.269 verificações, que culminaram em 149 eventos de turnover,
identificados através dos sítios eletrônicos de RI das empresas, do sítio eletrônico da CVM, e
de veiculações na mídia (para determinar se o turnover foi forçado ou não, em casos em que o
mesmo não ocorreu através de demissão formal).
Devido à escassez de informações, apenas 81 dos 149 casos de turnover identificados
puderam compor a amostra, visto que, para a variável dependente (FCT), se fez necessário
identificar se o turnover ocorreu de maneira forçada, ou não. Tal número é consideravelmente
menor que os 426 eventos apresentados por Souza Neto e Sampaio (2017), que analisaram a
bolsa de valores como um todo e não levaram em consideração as causas dos turnovers. Outro
fator que levou à redução do número de eventos analisados, foi o fato de que dentro do período
analisado, ocorreram turnovers em empresas que, no momento do evento, ainda não eram
listadas em bolsa.
Para a coleta das demais variáveis, foi utilizado o banco de dados do sítio eletrônico
Fundamentus, que coleta as informações contábeis das empresas listadas na B3, e padroniza o
formato de apresentação dos dados, de maneira gratuita e disponível ao público em geral.
4.2 Divisão dos Clusters
A princípio, a base para a separação dos clusters seria o intervalo entre o maior e o
menor valor da variável GaapETR. Por esta razão, foram aplicados métodos de estatística
descritiva, cujos resultados foram apresentados na Tabela 1:
Tabela 1 – Estatística Descritiva
Estatística Descritiva
Média
Mediana
Desvio padrão
Variância
Intervalo
Mínimo
Máximo
Contagem

GaapETR
-0,178126677
-0,24185332
0,381388492
0,145457182
3,077274393
-1,191300317
1,885974077
81

Os valores negativos nos casos da média, mediana e mínimo indicam imposto a recolher,
enquanto o valor positivo no caso do máximo indica imposto a recuperar.
Em comparação a Martinez e Da Silva (2017), que analisaram 553 observações em
relação ao GaapETR na B3, a média de aproximadamente -0,1781 é inferior à média de -0,2607,
o que pode indicar que empresas do Novo Mercado tendem a demonstrar maior agressividade
tributária em relação à bolsa como um todo. Tal afirmação vai de encontro com as descobertas
de Wang e Jennings (2010), que concluíram que empresas com maior transparência corporativa
demonstram maior agressividade tributária.
O intervalo entre o maior e o menor valor do GaapETR foi dividido em cinco clusters,
com igual espaçamento entre o maior e o menor valor de cada cluster. Então, foram
contabilizadas as quantidades de eventos para cada cluster, e os resultados são apresentados na
Tabela 2.
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Tabela 2 – Separação por Quintis, base GaapETR
nº Quintil
1º Quintil
2º Quintil
3º Quintil
4º Quintil
5º Quintil
TOTAL

GaapETR
-1,19130031663849 ... -0,575845437991854
-0,575845437991855 ... -0,226102607097457
-0,226102607097458 ... 0,389352271549178
0,389352271549179 ... 1,00480715019581
1,00480715019582 ... 1,88597407659469

nº de Repetições
7
35
36
2
1
81

Devido à distribuição disforme de eventos entre os clusters, pôde-se notar uma
preferência, dentre as empresas do Novo Mercado pertencentes à amostra, em manter seu nível
de agressividade tributária próximo ou um pouco abaixo da média, totalizando 71 eventos entre
o segundo e o terceiro quintil, de um total de 81. Outro ponto a ser ressaltado, é o fato de que
apenas três eventos da amostra se enquadraram entre o quarto e o quinto quintil, demonstrando
que apenas uma pequena parcela das empresas analisadas demonstrou níveis mais elevados de
agressividade tributária, considerando este método de segregação.
Em observância aos dados obtidos por Chyz e Gaertner (2018), que apresentaram
GaapETR variando entre -0,302 e 0,377, a Tabela 2 demonstra que empresas brasileiras tendem
a apresentar maior variação no nível de agressividade tributária do que empresas americanas.
Devido ao fato de que o método de segregação de quintis com base no valor do
GaapETR gerou clusters muito pequenos (um deles com apenas um evento), os mesmos foram
então segregados em quartis e tercis, seguindo o mesmo método. Os resultados estão dispostos
na Tabela 3 para divisão por tercis, e na Tabela 4 para divisão por quartis, estas apresentadas.
Tabela 3 – Separação por Tercis, base GaapETR
nº Tercil
1º Tercil
2º Tercil
3º Tercil
TOTAL

GaapETR
-1,19130031663849 ... -0,165542185560761
-0,165542185560762 ... 0,860215945516964
0,860215945516965 ... 1,88597407659469

nº de Repetições
48
31
2
81

Tabela 4 – Separação por Quartis, base GaapETR
nº Quartil
1º Quartil
2º Quartil
3º Quartil
4º Quartil
TOTAL

GaapETR
-1,19130031663849 ... -0,421981718330195
-0,421981718330194 ... 0,347336879978099
0,3473368799781 ... 1,11665547828639
1,1166554782864 ... 1,88597407659469

nº de Repetições
12
64
4
1
81

Os resultados corroboram com a ideia de que as empresas do Novo Mercado buscam
menor nível de agressividade tributária, no entanto, mantiveram quantidade consideravelmente
pequena de eventos nos clusters superiores, inviabilizando a análise por meio da segregação
via GaapETR. Por esta razão, foi arbitrada a separação dos clusters dividindo-se o total de
eventos pelo total de clusters, considerando aproximações e arredondamentos, quando
necessário. Foram realizadas segregações tanto para quintis (Tabela 7), quanto quartis (Tabela
6) e tercis (Tabela 5), e os resultados obtidos são os seguintes:
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Tabela 5 – Separação por Tercis
nº Tercil
1º Tercil
2º Tercil
3º Tercil
TOTAL

GaapETR
-1,19130031663849 ... -0,30894619247942
-0,305156684395855 ... -0,109647429222233
-0,0866078145263793 ... 1,88597407659469

nº de Repetições
27
27
27
81

Tabela 6 – Separação por Quartis
nº Quartil
1º Quartil
2º Quartil
3º Quartil
4º Quartil
TOTAL

GaapETR
-1,19130031663849 ... -0,354009284949043
-0,347834923361739 ... -0,250860626677117
-0,241853319594638 ... -7,296654250E-09
0 ... 1,88597407659469

nº de Repetições
20
20
21
20
81

Tabela 7 – Separação por Quintis
nº Quintil

GaapETR

nº de Repetições

1º Quintil

-1,19130031663849 ... -0,392706047395726

16

2º Quintil

-0,377383882222842 ... -0,28426753688921

17

3º Quintil

-0,281046778423347 ... -0,175290784921111

15

4º Quintil

-0,163763318319133 ... 0

17

5º Quintil

0,00308006587698739 ... 1,88597407659469

16

TOTAL

81

4.3 Correlação Entre Variáveis Independentes
Para evitar maiores problemas com endogeneidade, foram testadas as correlações entre
as variáveis independentes apresentadas anteriormente, sem segregação dos dados. A
correlação é uma medida que investiga o grau de relacionamento entre variáveis, de forma a se
fazer possível supor o valor de determinada variável, com base em uma ou mais variáveis
conhecidas, através de uma regressão (Stevenson, 1986).
Foram considerados significantes valores de correlação de 10% ou superiores, visto que
o valor de significância de 5%, utilizado por Chyz e Gaertner (2018), inviabilizaria todas as
variáveis, devido ao pequeno volume de eventos. Desta forma, para fins da análise multivariada,
as variáveis ROI e ROE foram desconsideradas por possuírem correlação significativa com a
variável GaapETR, o que vai em acordo com as descobertas de Potin et al. (2016), que
identificaram relação entre a agressividade tributária e o retorno sobre ativo; enquanto a
variável Margem Líquida foi desconsiderada por possuir correlação significativa com a variável
Margem EBIT. Os dados que embasam tais decisões estão disponíveis na Tabela 8.
Tabela 8 – Correlação Entre Variáveis Independentes
Correlação
GaapETR
(R Múltiplo)
GaapETR
1
Margem EBIT -0,08812714
Return On
-0,22890784
Investment
Return On
-0,18006541
Equity
Margem
-0,08743712
Líquida
Patrimônio
-0,06823501
Líquido

Margem
EBIT

Return On
Investment

Return On
Equity

Margem
Líquida

Patrimônio
Líquido

1
0,8244

1

-0,08955

0,148699733

1

0,997282

0,829405243

-0,08411588

1

0,090484

0,114739908

0,042614118

0,08669821
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1

A variável GaapETR foi mantida em detrimento das variáveis ROI e ROE por ser a
variável de interesse, enquanto a variável Margem EBIT foi mantida em detrimento da variável
Margem Líquida justamente por não considerar a incidência de tributos, enquanto a Margem
Líquida, por utilizar como base o lucro líquido, considera incidência de tributos.
4.4 Correlação Entre a Variável Dependente e as Independentes
A fim de se verificar a correlação entre a variável dependente FCT e as variáveis
independentes, os mesmos testes do tópico anterior foram aplicados, seguindo as mesmas
diretrizes. Os resultados obtidos demonstram que a variável ROI demonstra o maior coeficiente
de correlação com a variável dependente FCT, seguida das variáveis Margem EBIT e Margem
Líquida, consecutivamente. Tais resultados corroboram com os resultados obtidos por Matos e
Colauto (2017), que concluíram que o fator “desempenho” demonstra ser a maior causa de
turnover forçado do CEO.
As variáveis GaapETR, ROE e PL, por outro lado, demonstraram coeficiente de
correlação abaixo de 10%, sendo que a única variável com coeficiente de correlação positivo
com a variável dependente foi o GaapETR, conforme a Tabela 9:
Tabela 9 – Correlação Entre FCT e Demais Variáveis
Correlação (R Múltiplo)
GaapETR
Margem EBIT
Return On Investment
Return On Equity
Margem Líquida
Patrimônio Líquido

Forced CEO Turnover
0,006024084
-0,214773662
-0,316891729
-0,035720823
-0,200198007
-0,052235191

4.5 Análise dos Clusters
Em congruência com Chyz e Gaertner (2018), o foco da pesquisa foi a segregação por
quintis, porém, devido ao pequeno número de eventos da amostra, as segregações por quartis e
tercis também foram aplicadas.
4.5.1 GaapETR x FCT
Para se verificar o poder explanatório da variável de interesse GaapETR, foi avaliado
seu coeficiente de determinação R-Quadrado. O R-Quadrado indica quanto do erro de previsão
é eliminado pela variável analisada (Khan, 2013), logo, este coeficiente aponta quanto uma
variável independente é capaz de explicar uma variável dependente.
Em divergência às descobertas de Chyz e Gaertner (2018), os dados demonstram que a
variável GaapETR demonstra maior poder explanatório no grupo de controle, e não nos grupos
de interesse, conforme apresentado na Tabela 10.
Tabela 10 – R-Quadrado por Quintis
nº Quintil
1º Quintil
2º ao 4º Quintis
5º Quintil

R-Quadrado
0,028338759
0,254550314
0,010680755

Acompanhando tais resultados, os testes para quartis (Tabela 11) e tercis (Tabela 12)
apresentaram mesmos resultados, apesar da variação na quantidade de eventos por cluster.
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Tabela 11 – R-Quadrado por Quartis
nº Quartil
1º Quartil
2º Quartil
3º Quartil
4º Quartil

R-Quadrado
0,044107859
0,25274407
0,05878065
0,009497317

Tabela 12 – R-Quadrado por Tercis
nº Tercil
1º Tercil
2º Tercil
3º Tercil

R-Quadrado
0,115150726
0,149831765
0,00814942

Tais resultados levam a crer que CEOs com políticas tributárias mais polarizadas tem
menor propensão de sofrerem turnover forçado devido a seus graus de agressividade tributária,
do que aqueles com grau de agressividade tributária mais equilibrado.
Um ponto a ser observado, é o fato de que, para os três testes, o GaapETR demonstrou
menor poder explanatório nos clusters com maior agressividade tributária, demonstrando
alguma preferência dos conselhos administrativos por CEOs mais agressivos tributariamente.
4.5.2 Regressão Multivariada
Para o caso da regressão multivariada, foi considerado o R-Quadrado Ajustado, que é o
coeficiente de determinação alterado para levar em consideração o número de variáveis
independentes e o tamanho da amostra (Sell, 2005). Devido aos motivos listados anteriormente,
as variáveis utilizadas na regressão multivariada foram GaapETR, Margem EBIT e Patrimônio
Líquido.
Os resultados demonstram que as variáveis, em conjunto, possuem maior poder
explanatório nos grupos de controle, tanto no caso de segregação por quintis (Tabela 13), quanto
por tercis (Tabela 14).
Tabela 13 – Regressão Multivariada por Quintis
nº Quintil
1º Quintil
2º ao 4º Quintis
5º Quintil

R-Quadrado Ajustado
0,04686411
0,233611413
-0,090755556

Tabela 14 – Regressão Multivariada por Tercis
nº Tercil
1º Tercil
2º Tercil
3º Tercil

R-Quadrado Ajustado
0,020119577
0,363462458
-0,041873567

No caso da segregação por quartis (Tabela 15), houve uma exceção no terceiro quartil,
que demonstrou poder explanatório inferior, em relação ao quarto quartil.
Tabela 15 – Regressão Multivariada por Quartis
nº Quartil
1º Quartil
2º Quartil
3º Quartil
4º Quartil

R-Quadrado Ajustado
-0,025407637
0,17502866
0,012234788
0,079546959
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4.6 Avaliação dos Resultados
Considerando os resultados obtidos através de regressões simples e regressões
multivariadas, o maior coeficiente de determinação obtido foi o da regressão multivariada
segregada por tercis, mais especificamente, o R-Quadrado Ajustado do segundo tercil, com
valor aproximado de 0,3635; cuja fórmula vem. Os valores foram arredondados para se
considerar apenas quatro casas após a vírgula.
FCT = 0,9724 + (GaapETR * 2,6507) - (Margem EBIT * 0,9660) - (Patrimônio Líquido * 1,0747E-09)

Devido ao ínfimo valor do coeficiente do Patrimônio Líquido, a fórmula foi refeita,
desconsiderando tal variável, obtendo-se um R-Quadrado Ajustado de aproximadamente
0,3851. Tal coeficiente de determinação é 0,0216 superior ao coeficiente anterior,
demonstrando maior poder explanatório em relação à variável dependente FCT. Tal evidência
sugere que a variável Patrimônio Líquido não demonstra poder explanatório significante, em
relação ao turnover forçado do CEO.
A nova fórmula, desconsiderando o Patrimônio Líquido, é como segue:
FCT = 0,9413 + (GaapETR * 2,5592) - (Margem EBIT * 0,9836)

O modelo que demonstra maior quantidade de clusters com poder explanatório
significante foi a regressão simples segregada por tercis, que apresentou o primeiro e o segundo
clusters com R-Quadrado superior a 10%. Os dados de tal modelo são demonstrados na Tabela
16.
Tabela 16 – Regressão Simples por Tercis
nº Tercil
1º Tercil
2º Tercil
3º Tercil

R-Quadrado
0,115150726
0,149831765
0,00814942

Fórmula
FCT = (-0,0735) - (GaapETR * 0,7588)
FCT = 0,8257 + (GaapETR * 2,6857)
FCT = 0,4270 - (GaapETR * 0,1104)

4.7 Limitações de Pesquisa
Devido à escassez de informações relacionadas ao turnover de CEOs na sessão Novo
Mercado da bolsa de valores brasileira, o número de eventos da amostra se mostrou bastante
reduzido. Em comparação com a amostra de Gomes e Sampaio (2018), que apresentou 171
trocas de CEOs na bolsa de valores brasileira, entre 2011 e 2016, a amostra deste estudo, com
81 eventos, se mostrou aproximadamente 52,5% menor. Considerando a amostra utilizada por
Chyz e Gaertner (2018), com 29.703 observações, esta se mostrou quase 367 vezes maior que
o volume de eventos deste estudo.
Devido à pequena quantidade de empresas por setor da bolsa de valores brasileira, e
considerando que foram observadas apenas aquelas que apresentaram turnover do CEO com
motivo aparente, foi necessário analisa-las como um todo, desconsiderando as peculiaridades
de cada setor. Em busca de similaridades entre tais companhias, foram analisadas apenas
empresas do Novo Mercado, o que desconsidera, neste estudo, empresas com menor grau de
governança corporativa e/ou com oferta de ações preferenciais.

www.congressousp.fipecafi.org

5. CONCLUSÕES
Dentre as três formas de segregação aplicadas, a segregação por tercis se mostrou a mais
adequada, tanto no caso da análise uni variada, quanto no caso da análise multivariada. Uma
possível explicação é o fato de haver maior quantidade de eventos por cluster, aumentando,
assim, a base de análise individual de cada grupo.
A hipótese de que há relação significante entre a agressividade tributária e o turnover
forçado do CEO (H1) foi confirmada. Toda via, em divergência às descobertas de Chyz e
Gaertner (2018), a agressividade tributária demonstrou maior poder explanatório nos grupos
onde a carga tributária se mostrou mais próxima à média, e não nos grupos onde a mesma se
mostrou muito inferior ou muito superior à média praticada na amostra. Uma explicação
plausível para tal resultado seria a preferência, por parte dos conselhos administrativos, por
CEOs com políticas tributárias mais polarizadas. Tal hipótese é sustentada pelo fato de que a
carga tributária praticada no Brasil é relativamente alta (Shikida, 2017; Fonseca E Martinez,
2017), o que aumentaria a propensão à valorização agressividade tributária (Dyeng, Hanlon e
Maydew, 2010) por grande parte das entidades, enquanto algumas prefeririam manter uma
política tributária o menos agressiva possível, afim de evitar riscos fiscais (Reinders e Martinez,
2016).
Foi confirmada a hipótese de que existe relação significante entre a agressividade
tributária e o resultado final da organização (H2). Tal confirmação foi evidenciada pela
correlação significante entre o GaapETR e o Return on Investment e o Return on Equity. Tal
evidenciação vai em linha com estudos realizados por Potin et al. (2016) e Matos e Colauto
(2017), e poderia ser explicada considerando-se a alta carga tributária praticada no país, sendo
a maior da América Latina, e a maior entre os países membros do BRICS (Shikida, 2017;
Fonseca e Martinez, 2017).
Considerando-se os resultados obtidos, que sugerem que empresas com menor
agressividade tributária são mais propensas ao turnover forçado do CEO devido à agressividade
tributária do que aquelas com maior agressividade, a hipótese de que, na visão do conselho
administrativo, os riscos gerados pela agressividade tributária são mais danosos à organização,
do que as alterações no resultado final da organização, advindos da agressividade tributária, são
benéficos (H3), foi refutada. Tal descoberta diverge das conclusões obtidas por Reinders e
Martinez (2016).
O Patrimônio Líquido demonstrou pouca influência no turnover forçado do CEO;
enquanto a Margem EBIT, a Margem Líquida e o Return On Investment demonstraram
influência significante. Tal descoberta aponta relação significativa entre o desempenho da
companhia e o turnover forçado de seu diretor executivo, o que corrobora com estudos
realizados por Puffer e Weintrop (1991), Mendes-da-Silva e De Moraes (2009), Matos e
Colauto (2017) e Gomes e Sampaio (2018).
Em concordância com Wang e Jennings (2010), empresas listadas no Novo Mercado,
setor da B3 com maior grau de transparência corporativa, demonstraram, em média, maior grau
de agressividade tributária quando comparadas com a bolsa de valores como um todo,
considerando dados apresentados por Martinez e Da Silva (2017).
Este resultado não levou em conta as razões mais amplas para o turnover forçado, como
CEOs atingindo idade de aposentadoria, doença ou volume de negócios forçados ou
voluntários, todos os quais em pesquisas anteriores foram áreas que mostraram considerável
influência. Em pesquisas futuras, seria importante considerar essas características, juntamente
com as personalidades dos CEOs que deixaram as empresas e aqueles que foram trazidos.
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