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RESUMO 

 

Esse trabalho mostra que o retorno das ações de empresas que possuem como 

CEO ou Chairman o próprio fundador da empresa supera o retorno do S&P 500 no 

período de 1995 a 2011. É realizada também uma análise utilizando-se o Modelo de 

4 Fatores de Fama-French e o resultado obtido indica que a carteira possui um 

retorno anualizado em excesso ajustado pelo risco de 5,79% com alta significância 

estatística e econômica. O trabalho também propõe mais duas análises: uma 

decomposição setorial da carteira, onde se verifica que o setor de tecnologia é o que 

mais contribui com o resultado acumulado da carteira; e um estudo sobre o múltiplo 

P/E (preço sobre lucro) da carteira, que surpreende ao mostrar que o P/E da carteira 

é sistematicamente superior ao P/E do S&P 500 no período analisado. 

 

Palavras-chave: Retorno. Fundador. CEO. 
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ABSTRACT 

 

This paper shows that stock returns from firms that have CEO or Chairman as the 

founder of the company exceeds the return of the S&P 500 from 1995 to 2011. It’s 

also performed an analysis using the Fama-French 4 Factors Model and the result 

indicates that the portfolio has an excess risk-adjusted annualized return of 5.79% 

with high statistical and economic significance. The paper also proposes two 

additional analyses: a sector breakdown of the portfolio where it appears that the 

technology sector is the one that contributed the most; and a study on the portfolio’s 

P/E (price-earnings), which surprises by showing that the P/E is systematically higher 

than the P/E of the S&P 500.  

 

Key-words: Return. Founder. CEO. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A participação de empresas em que a família fundadora ainda está presente no 

controle é algo bastante relevante dentro do universo de empresas com capital 

aberto nos EUA. E esse trabalho mostra que o retorno das ações dessas empresas 

supera o retorno do mercado. 

De acordo com Anderson e Reeb (2003) essas empresas chegam a representar 

35% do total de empresas do S&P 500. Já Chen et al (2010), ao analisar o S&P 

1500, índice que considera também empresas de médio e pequeno porte, encontrou 

cerca de 47% de empresas familiares. 

Do ponto de vista teórico, não é claro que a presença da família fundadora cria valor 

para a empresa. Essa dúvida é gerada pela existência de diferentes custos e 

benefícios da permanência da família na empresa, tanto através do controle 

acionário quanto da participação ativa na gestão. 

Em uma análise mais detalhada, é possível destacar alguns benefícios importantes 

da presença familiar.  O primeiro está associado à idéia da existência de um dono de 

fato, alguém geralmente bastante alinhado com o sucesso da empresa. No caso de 

uma empresa familiar, esse efeito geralmente é potencializado pelo fato de a família 

ser um acionista que possui uma parte relevante do seu patrimônio investido na 

empresa. Essa situação gera um incentivo maior de monitoramento dos executivos, 

e dessa forma, ajuda a mitigar os possíveis conflitos de interesse entre os acionistas 

e os gestores da empresa. 

O segundo benefício está relacionado com uma maior capacidade das famílias em 

buscar retornos de longo prazo ao tomarem decisões de investimento pela empresa. 

Ao contrário de gestores contratados que acabam tendo uma rotatividade maior em 

seus cargos, membros familiares tem uma presença mais longa dentro da diretoria e 

dessa forma podem optar por projetos de horizonte de mais longo prazo, com 

objetivo, de fato, de maximizar o valor da firma. 

Não menos importante, outro benefício relacionado à permanência duradoura da 

família é a construção de uma reputação junto a fornecedores, clientes e credores. 
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Segundo Anderson e Reeb (2003), há algumas evidências de que firmas com 

presença familiar possuem custo de dívida mais baixo.  

Do lado dos custos, a lista não é menos expressiva. Primeiramente, empresas com a 

presença de um acionista majoritário e de acionistas minoritários já estão 

intrinsecamente expostas ao clássico custo de agência controlador-minoritários. No 

caso de uma empresa familiar não é diferente. A família, ao deter os direitos de 

controle, pode extrair renda dos demais acionistas através de decisões que gerem 

apenas benefícios privados. Os exemplos mais comuns são: negócios com partes 

relacionadas, bônus extraordinários para os membros da família presentes na 

diretoria, entre outros. 

Outro custo também associado ao conflito de interesses com os minoritários está na 

possibilidade das famílias buscarem objetivos particulares ao tomarem decisões 

para os rumos da empresa. Situações como o incentivo ao crescimento exacerbado 

em detrimento da rentabilidade, ou mesmo a preocupação excessiva na 

sobrevivência da empresa, levando a tomada ineficiente de risco, podem acarretar 

numa destruição de valor para os demais acionistas. 

Por fim, a concentração do controle nas mãos da família também dificulta 

movimentos de take-over ou de ofertas de compra pela empresa. Dessa forma, os 

compradores ao enfrentarem esse tipo de resistência podem acabar reduzindo o 

valor da firma em suas avaliações. 

Apesar de toda a ambiguidade teórica envolvendo esse tema, diversos trabalhos 

empíricos foram produzidos ao longo das últimas décadas evidenciando que os 

benefícios da presença da família fundadora em companhias nos EUA podem 

superar os seus custos. 

Esse trabalho também está alinhado com a idéia de que empresas com participação 

familiar apresentam um melhor desempenho, e mostra que as empresas em que o 

CEO ou o Chairman são também o fundador apresentam o retorno das suas ações 

superior ao retorno do S&P 500 no período analisado. 

A análise é feita em cima de todas as empresas que compuseram o S&P 500 no 

período de 1995 a 2011. Obteve-se um universo de 975 empresas diferentes, onde 

120 atendiam ao critério de que o CEO ou o Chairman também fossem o fundador. 
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O resultado principal desse trabalho é a análise do retorno de uma carteira composta 

apenas por empresas com CEO/Chairman Fundador. Ao reconstruir-se essa carteira 

de 1995 até 2011, encontrou-se um retorno anualizado de 13.57%, enquanto que o 

retorno anualizado do S&P 500 nesse mesmo período foi de 8.09%.  

Além do resultado empírico mencionado acima, foi feita também uma análise 

baseada no Modelo de 4 Fatores de Fama-French. O resultado da regressão foi que 

a carteira CEO/Chairman Fundador apresentou um retorno anualizado em excesso 

ajustado pelo risco de 5,79%, resultado esse, altamente significativo tanto do ponto 

de vista estatístico quanto econômico. 

Apesar de Fahlenbrach (2009) apresentar um estudo semelhante a esse trabalho 

por também avaliar o retorno das ações de empresas do tipo CEO Fundador, esse 

trabalho considera que agrega valor à literatura, ao passo que contempla um 

período mais longo de análise e também considera anos mais recentes, algo 

inexplorado em estudos anteriores.  

Além disso, o período em questão, de 1995 a 2011, foi bastante interessante e 

conturbado para a economia nos EUA. Período esse, que se inicia com a economia 

americana com a atividade muito forte (1995 – 2000), passando pela criação e o 

estouro de uma bolha das empresas de tecnologia (1997 – 2001), seguido por um 

período de juros extraordinariamente baixos (2002 – 2004), pela criação e estouro 

de uma bolha imobiliária (2005 – 2008), pela quebra do banco Lehman Brothers 

(2008), pela forte alta das bolsas em 2009, e finalmente, com os anos de incerteza 

em relação à economia mundial (2010 – 2011). 

Para concluir, duas outras análises foram feitas, sendo que, até o presente 

momento, seus resultados parecem ser novidade no âmbito da literatura pesquisada 

sobre esse tema. A primeira análise incide sobre a decomposição setorial dos 

retornos da carteira CEO/Chairman Fundador, mostrando que grande parte do 

retorno dessa carteira vem de dois setores específicos: tecnologia e consumo 

cíclico. Já a segunda, refere-se ao múltiplo P/E (preço sobre lucro) dessa carteira ao 

longo tempo, o qual é consistentemente superior quando comparado ao múltiplo P/E 

do S&P 500. 
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Vale destacar que um dos objetivos centrais do trabalho durante sua elaboração foi 

estabelecer uma metodologia clara de construção da carteira para que pudesse ser 

usada como uma estratégia de investimento realmente implementável ao longo do 

tempo, sem possuir viés de seleção algum. 

Na próxima seção, esse trabalho irá apresentar uma breve descrição bibliográfica 

sobre o tema, mostrando as principais idéias de alguns trabalhos que apresentam 

evidências empíricas semelhantes ao que será apresentado nesse documento. Nas 

seções seguintes, a descrição da base de dados, a exposição da metodologia 

utilizada para a construção da carteira CEO/Chairman Fundador, os resultados 

sobre o retorno da carteira, as análises sobre a decomposição setorial e sobre o 

múltiplo P/E, além de uma análise sobre o risco de sucessão, e, finalmente, a 

conclusão do trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Ao longo das últimas décadas alguns trabalhos buscaram responder empiricamente 

a questão da ambiguidade teórica sobre o desempenho de firmas que possuem a 

família fundadora no controle. 

Anderson e Reeb (2003) apresentam um trabalho com o objetivo de avaliar se as 

empresas familiares apresentam desempenho superior às empresas não familiares. 

E para isso, utilizam tanto uma métrica de lucratividade contábil, quanto uma métrica 

de avaliação a mercado. A métrica contábil escolhida é o ROA (retorno sobre os 

ativos) que avalia o a lucro operacional gerado pelos ativos das empresas ao longo 

do tempo. O outro indicador que utilizam é o q-Tobin, que mede o valor de mercado 

dos ativos da empresa em relação ao valor de reposição desses mesmos ativos. 

Normalmente, a maneira como os trabalhos calculam o q-Tobin é através da razão 

entre o valor de mercado da firma e o valor contábil da mesma. 

Como base para o estudo, eles utilizam as empresas que compuseram o S&P 500 

no ano de 1992, e a partir desse universo, selecionam a sua amostra de empresas 

familiares. Das 500 empresas do índice, eles excluem os bancos, pela dificuldade de 

se calcular o q-Tobin, e as companhias elétricas por considerarem que se tratam de 

empresas primordialmente reguladas, havendo pouco espaço para alguma 

diferenciação no desempenho com a presença familiar ou não. Com isso, chegam a 

403 empresas diferentes, e conseguem selecionar 141 empresas que atendem ao 

seu critério de empresa familiar. O período da análise é de 1992 a 1999. 

Os resultados obtidos são todos estatisticamente significantes e mostram que tanto 

do ponto de vista do ROA, quanto do ponto de vista do q-Tobin, as empresas 

familiares apresentam um melhor desempenho que as empresas não familiares. 

Villalonga e Amit (2006) propõe responder três perguntas relacionadas também a 

esse tema: i) a participação acionária relevante da família fundadora na empresa cria 

ou destrói valor; ii) a participação da família fundadora no controle da empresa cria 

ou destrói valor; iii) a participação da família fundadora na diretoria da empresa cria 

ou destrói valor. 
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Villalonga e Amit (2006) analisam o período de 1994 a 2000, e através da 

composição do Fortune 500 nesse período chegam a 508 empresas diferentes, as 

quais usam como universo para selecionar sua amostra de empresas familiares. 

Um ponto interessante da escolha do Fortune 500 é que, ao contrário do S&P 500, 

que leva em consideração o valor de mercado das empresas, esse índice leva em 

conta as 500 empresas com maior faturamento no EUA. Dessa forma, Villalonga e 

Amit (2006) tentam evitar o viés de incluir no trabalho empresas que ainda estão em 

um estágio de crescimento mais alto. 

O trabalho encontra resultados bastante interessantes, mostrando que há criação de 

valor em empresas familiares, desde que não existam mecanismos que aumentem 

ou garantam o direito de controle da família em excesso à quantidade que ela detém 

de direito de fluxo de caixa. Exemplos de mecanismos de controle são: estruturas 

piramidais de controle e classes de ações com direitos de controle diferentes. 

Outra análise realizada por eles foi através da separação das empresas familiares 

em três tipos diferentes: i) empresas onde existem mecanismos de aumento de 

direito de controle e o CEO é da família; ii) empresas onde existem mecanismos de 

aumento de direito de controle e a família não possui membros na diretoria; iii) 

empresas onde não existem esses mecanismos e o CEO é da família. O resultado 

encontrado é talvez umas das melhores respostas para a ambiguidade que a teoria 

nos deixa ao apresentar os diversos custos e benefícios da presença da família no 

controle da empresa. Villalonga e Amit (2006) concluem que minimizar os custos de 

agência gera valor para a empresa. Eles mostram que as empresas do tipo iii) são 

as que possuem o melhor desempenho, e concluem que a presença de um membro 

da família como CEO evita o problema de agência entre acionistas e diretoria, e pelo 

fato de não haver mecanismos de controle em excesso, evita-se também o conflito 

entre acionista controlador e acionista minoritário. 

Por fim, ainda mostram que descendentes do fundador destroem valor da firma 

quando assumem cargos de CEO ou Chairman. 

Fahlenbrach (2009) é o artigo que mais se aproxima dessa dissertação, tanto na 

metodologia quanto nos resultados. Este artigo usou as publicações do Investor 

Responsibility Research Center (IRRC) de 1990, 1993, 1995, 1998 e 2000 para 
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obter o universo de empresas para o estudo. O IRRC usa a composição do S&P 500 

e as listas anuais do Forbes, da Fortune 500 e da BusinessWeek. A partir dessa 

fonte de informação, o artigo conseguiu gerar um universo de 2.327 empresas 

diferentes, onde 361 foram selecionadas por atender seu critério de serem empresas 

onde o fundador também era CEO. 

O resultado encontrado ao reconstruir a carteira de CEO Fundador desde 1993 até 

2002 foi um retorno anualizado de 16.34%, enquanto que o retorno do mercado foi 

de 9.99%. 

Além desse resultado, Fahlenbrach (2009) também rodou uma regressão utilizando 

o Modelo de 4 Fatores de Fama-French, encontrando um retorno anualizado em 

excesso ajustado ao risco de 8.33%. 

Já Adams, Almeida e Ferreira (2009) utilizam em seu trabalho 321 empresas do 

Fortune 500 de 1998. Eles também optaram por excluir bancos regulados e 

companhias elétricas do seu universo. O critério usado como seleção das empresas 

familiares é apenas o fato do fundador também ser o CEO. O período em análise é 

de 1992 a 1999. 

Com o objetivo mais amplo de entender a relação da presença do CEO Fundador 

com o desempenho da empresa, os autores apresentam um resultado bastante 

importante que é mostrar que o efeito de causalidade entre a presença do CEO 

Fundador e o desempenho superior da empresa se dá na direção da presença do 

CEO Fundador para o desempenho superior da empresa.  

Outro resultado que o trabalho apresenta está relacionado ao fato do CEO Fundador 

geralmente deixar a empresa apenas após um período consistente de bons 

resultados. Eles chamam isso de “paradoxo do empreendedor”. 

Chen et al (2010) foca seu trabalho em um tema mais específico: na agressividade 

das empresas familiares em seu planejamento fiscal. 

Para isso utilizam o S&P 1500 para selecionar seu universo de empresas. Durante o 

período de 1996 a 2000 eles conseguem 1.003 empresas diferentes, e a partir delas 

selecionam 476 empresas familiares. 
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O trabalho apresenta uma argumentação teórica sobre os custos e benefícios de um 

planejamento fiscal mais agressivo. Como custos, eles listam a possibilidade da 

empresa ser pega pelo Fisco e ter que pagar uma multa, a perda da reputação e os 

custos de agência com o minoritário por passar uma imagem de que quanto mais 

agressivo com o planejamento fiscal maior o risco do minoritário também ser 

expropriado em algum momento. O beneficio é único e direto: pagar menos imposto. 

O resultado empírico evidencia o mesmo que o Villalonga e Amit (2006) haviam 

sugerido em seu trabalho: o custo de agência gera destruição de valor da firma. 

Chen et al (2010) conclui que empresas familiares fechadas são mais agressivas 

que empresas familiares abertas, pois não precisam lidar com os conflitos com os 

minoritários. 
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3 A BASE DE DADOS 

 

Para realização desse trabalho foi necessária uma pesquisa detalhada para 

identificar as empresas do tipo CEO/Chairman Fundador. 

Como ponto de partida, utilizou-se a composição do índice S&P 500 dos anos de 

1995 até 2011. Dessa forma, foi possível extrair 975 diferentes empresas que em 

algum momento nesse período de tempo fizeram parte do índice.  

A partir desse universo de 975 empresas foi iniciado um processo de pesquisa para 

encontrar as empresas do tipo CEO/Chairman Fundador. A pesquisa foi feita através 

do uso da ferramenta Bloomberg, website das empresas, Wikipédia e Google. Com 

isso, foram encontradas 120 empresas do tipo CEO/Chairman Fundador. 

Existe a possibilidade de a pesquisa ter desconsiderado algumas empresas que 

também são do tipo CEO/Chairman Fundador, entretanto houve um cuidado grande 

para garantir que todas as empresas na amostra estivessem enquadradas nesse 

critério. 

Os dados de retorno das ações, de retorno do índice S&P 500, do P/E das empresas 

e do P/E do S&P 500 foram obtidos no Bloomberg e incluem ajustes para dividendos 

e outras emissões de direitos que as ações receberam ao longo do tempo. 

A composição do índice S&P 500 do inicio de cada ano foi obtida através do 

Bloomberg. 

Os fatores usados na construção do Modelo de 4 Fatores de Fama-French foram 

obtidos no website do French. 
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4 METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DA CARTEIRA 

 

O critério de seleção usado para encontrar as empresas familiares foi bastante direto 

e objetivo: firmas em que o fundador possui o cargo de CEO ou Chairman.  

Fahlenbrach (2009) e Adams, Almeida e Ferreira (2009) preferiram restringir-se a 

firmas com CEO Fundador somente, entretanto esse trabalho entende que, assim 

como o CEO a posição de Chairman, na maioria das empresas traz também 

atribuições de controle e direcionamento das decisões mais importantes da 

empresa. Já Anderson e Reeb (2003), Villalonga e Amit (2006) e Chen et al (2010) 

seguem um mesmo critério para selecionar as empresas familiares, que 

basicamente consiste em seguir duas métricas: participação relevante da família 

como acionista da empresa (acima de 5%) ou membros da família ocupando cargos 

na diretoria. 

A motivação do uso do S&P 500 como fonte para o universo de empresas que 

comporiam a amostra foi tentar evitar a inclusão na amostra de empresas recém-

criadas, ou seja, empresas possivelmente ainda num período de crescimento 

bastante acima da média do mercado, o que poderia distorcer a análise. Sabe-se 

que uma seleção onde o critério é a presença do fundador como CEO/Chairman da 

empresa traz consigo um pequeno viés de seleção de firmas mais jovens, pois 

dificilmente encontraremos firmas que atendam a esse critério com mais de 40 ou 50 

anos de existência. Entretanto o fato de estarem presentes no S&P 500 também 

torna esse viés mais aceitável. 

Uma preocupação importante apresentada no processo de seleção das empresas 

está no fato de se avaliar mensalmente a permanência do Fundador como CEO ou 

Chairman ao longo do período em estudo. Dessa forma, em qualquer mês que se 

verificasse que o fundador não mais atuava como CEO ou Chairman, a empresa era 

imediatamente excluída do portfólio e sua participação na carteira era rateada 

igualmente entre as outras empresas. 

Pelo fato de muitas empresas da amostra entrarem na composição do S&P 500 ao 

longo do período analisado, utilizou-se o critério de que para fazer parte da carteira a 

empresa teria que estar também presente no S&P 500 naquele momento. A 
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motivação para o uso desse critério é o fato de se incorrer num perigoso viés de 

seleção ao não se retirar da amostra os anos em que a empresa já era do tipo 

CEO/Chairman Fundador, porém ainda não estava presente no S&P 500. Esse 

trabalho entende que atingir o status de compor o S&P 500 é uma vitória para a 

empresa, e por isso, os anos que antecedem esse fato, são geralmente anos de 

retornos bastante expressivos para as ações dessas empresas. 

Fahlenbrach (2009), apesar de também considerar a metodologia usada em seu 

trabalho como uma estratégia de investimento, não deixa claro se houve uma 

preocupação de se evitar o viés de seleção mencionado acima. Em momento algum 

o artigo relata uma regra de não permitir que as empresas identificadas apenas nos 

últimos anos do período analisado fossem incluídas desde o início da carteira. 

A composição da carteira dessa dissertação começa em 1995 com todas as 

empresas com o mesmo peso em termos de exposição. As inclusões de novas 

empresas na carteira acontecem apenas no momento do rebalanceamento. O 

rebalanceamento da carteira é anual e sempre feito com pesos iguais, ou seja, 

proporcional ao número total de empresas que compõe a carteira no início de cada 

ano. As exclusões seguem um método mais criterioso: no caso do fundador deixar 

de ser CEO ou Chairman, a empresa é excluída no final do mês desse 

acontecimento; se a empresa for comprada, falir, fechar capital, ou simplesmente 

deixar de ter cotação no Bloomberg por algum outro motivo, ela é excluída da 

carteira nesse exato dia e sua participação é rateada igualmente entre todas as 

outras ações da carteira; e se a empresa deixar o S&P 500 ela é excluída no 

momento do rebalanceamento anual da carteira no inicio do ano seguinte. 

Dessa maneira, percebe-se que todas as regras de seleção, rebalanceamento, 

inclusão e exclusão de empresas da carteira são realmente implementáveis sem 

nenhuma grande dificuldade prática, e sem nenhum viés de seleção. 
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5 RESULTADOS 

 

Os resultados são apresentados tendo como benchmark o retorno do S&P 500 

(ajustado pelo efeito dos dividendos) ao longo do tempo.  

 

5.1 Análise do retorno da carteira CEO/Chairman Fundador 

O resultado central encontrado nesse trabalho está apresentado na Figura 1. Para 

cada US$1 investido em 1995 na carteira CEO/Chairman Fundador um investidor 

teria US$8.69 no fim de 2011, ao passo que se tivesse investido no S&P 500 teria 

US$3.75. 

 
Figura 1 

 Retorno acumulado da carteira CEO/Chairman Fundador 
 

O gráfico abaixo mostra o retorno da carteira formada apenas pelas empresas com 
CEO/Chairman Fundador ao longo dos anos de 1995 até 2011. Utiliza-se como benchmark 

o retorno do S&P 500 nesse mesmo período. 
 

 
 

Figura 1: Retorno acumulado da carteira CEO/Chairman Fundador 
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Após simular a carteira utilizando-se todos os critérios apresentados para sua 

construção, chega-se no retorno anualizado de 13,57% ao longo dos 17 anos 

analisados. Nesse mesmo período o S&P 500 possui um retorno anualizado de 

8,09%. 

 
Tabela 1 

Retornos anuais da carteira CEO/Chairman Fundador ao longo do tempo 
 

A tabela abaixo mostra os retornos anuais da carteira CEO/Chairman Fundador e do S&P 
500. É apresentado também o número de empresas que compunha a carteira ao longo dos 

anos, e o diferencial de retorno entre a carteira e o S&P 500. 

 

 
 

Tabela 1: Retornos anuais da carteira CEO/Chairman Fundador ao longo do tempo 

 
É possível verificar na Tabela 1 que a carteira CEO/Chairman Fundador se mantem 

bem diversificada ao longo do tempo. O número médio de empresas que compõe a 

carteira fica acima de 44 empresas, como mostrado na Tabela 2. 

A carteira apesar de apresentar um retorno acumulado expressivamente maior que o 

do S&P 500, não apresenta retornos anuais sistematicamente maiores. Pode-se 

verificar na Tabela 2 que a carteira ganha em 10 dos 17 anos analisados. Mais 

impressionante é o fato de que a maior parte das empresas que compõe a carteira 

perde para o S&P 500 quando analisadas individualmente. Essa análise é feita 

comparando-se o retorno que a empresa teve no exato período em que esteve na 

carteira ao retorno do S&P 500 nesse mesmo período. 
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Tabela 2 
 Análise descritiva da carteira CEO/Chairman Fundador 

 
A tabela abaixo mostra que apesar do retorno acumulado da carteira CEO/Chairman 

Fundador ser bem maior que o do S&P 500, isso não acontece numa parte expressiva dos 
anos. Além disso, são mais empresas que perdem do S&P do que empresas que ganham, 
quando analisadas individualmente. A tabela mostra também que a quantidade média de 

empresas que compõe a carteira é bastante elevada e fica acima de 44 empresas.  
 

 
 

Tabela 2: Análise descritiva da carteira CEO/Chairman Fundador 

 
Isso ajuda a mostrar que não é óbvio, à primeira vista, que um portfólio formado 

apenas por empresas com CEO/Chairman Fundador possa superar o S&P 500, 

principalmente pelo fato de a grande maioria dessas empresas não superá-lo 

individualmente. Entretanto, de acordo com o resultado empírico desse trabalho, 

uma estratégia de investimento diversificada com um grande número de empresas 

do tipo CEO/Chairman Fundador parece conseguir esse feito. 

 
Teste de Robustez I: O retorno superior da carteira não pode ser explicado 

apenas por algumas poucas empresas com retornos extraordinários? 

 
O ponto levantado acima poderia levar a uma suposição de que são apenas 

algumas empresas que na verdade geram o maior impacto positivo na rentabilidade 

da carteira. Para tirar essa dúvida, realizou-se uma simulação retirando-se as cinco 

empresas que mais contribuíram com o diferencial de resultado da carteira em 

relação ao S&P 500. Esse resultado é apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 
Retorno da carteira CEO/Chairman Fundador sem as Top 5 empresas 

 
O gráfico abaixo mostra o retorno da carteira sem as cinco empresas que apresentaram os 

maiores diferenciais de retorno em relação ao S&P 500 no período em que estiveram na 
carteira. Mesmo retirando essas cinco empresas, a carteira CEO/Chairman Fundador ainda 

consegue superar o S&P 500 no período analisado, gerando um retorno acumulado de 
530%. 

 

 
 

Figura 2: Retorno da carteira CEO/Chairman Fundador sem as Top 5 empresas 

 
 

Teste de Robustez II: O período utilizado não poderia ser especialmente bom 

para as empresas da carteira? 

 
Outro ponto questionável sobre esse trabalho é em relação à janela de tempo em 

que os dados foram capturados. Fahlenbrach (2009) também levanta essa dúvida 

em relação ao seu próprio trabalho na seção de conclusão. 

Entretanto, o período analisado por esse trabalho, além de ser bem mais longo do 

que em outros trabalhos da literatura sobre o tema, também é um período repleto de 

momentos diferentes e interessantes dentro da economia nos EUA. Período esse, 

que se inicia com a economia americana com a atividade muito forte (1995 – 2000), 

passando pela criação e o estouro de uma bolha das empresas de tecnologia (1997 
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– 2001), seguido por um período de juros extraordinariamente baixos (2002 – 2004), 

pela criação e estouro de uma bolha imobiliária (2004 – 2008), pela crise de crédito 

culminado com a quebra do banco Lehman Brothers (2008), com a forte alta das 

bolsas em 2009, e finalmente, com os anos de incerteza em relação à recuperação 

dos EUA e com a crise da dívida de países Europeus (2010 – 2011). 

Ainda assim, foi realizada uma análise para checar se o resultado encontrado nesse 

trabalho se alteraria significativamente caso a janela do período analisado mudasse. 

A idéia para construção dessa análise foi simular a carteira se iniciando a cada ano 

(de 1995 até 2011) e calcular o resultado acumulado que ela teria até o fim de 2011. 

A Tabela 3 apresenta o resultado dessa análise. 

 
Tabela 3 

Retornos acumulados da carteira em diferentes janelas de período 
 

A tabela abaixo mostra os retornos acumulados da carteira CEO/Chairman Fundador e do 
S&P 500 em diferentes janelas de tempo. Para exemplificar, a coluna do ano de 1998 

significa o retorno acumulado de uma carteira de se inicia em 1998 e vai até 2011. Pode-se 
perceber que apenas quando a carteira se inicia em 2011 é que ela perde para o S&P 500. 

 

 
 

Tabela 3: Retornos acumulados da carteira em diferentes janelas de período  

 
Pode-se perceber pela Tabela 3 que nas 17 janelas de período analisadas, apenas 

no período que se inicia em 2011 é que a carteira tem retorno acumulado inferior ao 

do S&P 500. Dessa forma, o questionamento sobre a influência do período 

analisado sobre os resultados parece perder um pouco o sentido nesse trabalho. 
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Teste de Robustez III: A carteira CEO/Chairman Fundador consegue apresentar 

um retorno em excesso quando ajustado por fatores de risco que tentam 

explicar retornos superiores? 

 

Para responder a esse questionamento, realizaram-se duas análises diferentes: a 

primeira baseada no Modelo de 1 Fator e a segunda baseada no Modelo de 4 

Fatores de Fama-French. 

 

5.2 Análise do Modelo de 1 Fator 

A idéia de utilizar o Modelo de 1 Fator consiste no fato desse modelo refletir o 

quanto a carteira consegue gerar de retorno em excesso, especificamente, em 

relação ao benchmark desse trabalho, no caso o S&P 500. Para estimar o retorno 

em excesso foi utilizada a regressão abaixo. 

Rc – Rf = α + β * (RS&P 500 – Rf) + ε 

onde, 

Rc : retorno da carteira CEO/Chairman Fundador 

RS&P 500 : retorno do S&P 500 

Rf : retorno livre de risco (retorno da T-Bill) 

Foram usadas séries de retornos mensais para tentar evitar o ruído que pudesse 

existir em séries de retornos diários. 

A Tabela 4 mostra que o α da regressão é estatisticamente e economicamente 

significante. Esse α representa o retorno em excesso ajustado pelo risco que a 

carteira gera em termos mensais, e o valor anualizado é de 4.66%. 
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Tabela 4 
Resultado da regressão do Modelo de 1 Fator 

 
A tabela abaixo mostra o resultado encontrado ao rodar-se a regressão utilizando-se o 
Modelo de 1 Fator. Pode-se notar que a carteira CEO/Chairman Fundador possui um 

retorno anualizado em excesso ajustado ao risco de 4,66%. 

 

 
 

Tabela 4: Resultado da regressão do Modelo de 1 Fator 

 

5.3 Análise do Modelo de 4 Fatores de Fama-French 

A motivação para o uso do Modelo de 4 Fatores de Fama-French foi pelo fato de ser 

um modelo bastante reconhecido e utilizado em vários trabalhos de finanças, além 

de ter sido o modelo utilizado por Fahlenbrach (2009) para estimar o principal 

resultado do seu trabalho. 

Para estimar o retorno em excesso para o Modelo de 4 Fatores de Fama-French foi 

utilizada a regressão abaixo: 

 
Rc – Rf = α + β1 * (Rm– Rf) + β2 * SMB + β3 * HML + β4 * MOM + ε 

 

onde, 

Rc : retorno da carteira CEO/Chairman Fundador 

Rm–	Rf : equity premium risk 
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SMB : size return 

HML : value-growth return 

MOM : momentum return 

 

O equity premium risk é o prêmio de risco entre o retorno do mercado de ações (Rm) 

que é medido utilizando-se todas as ações do NYSE, Amex e NASDAQ, e o retorno 

livre de risco (Rf) que é medido pela taxa do título do Tesouro americano com prazo 

de um mês (T-Bill). SMB é o retorno de uma carteira long and short de empresas 

com baixo valor de mercado (small caps) contra uma carteira de empresas com alto 

valor de mercado (large caps). HML é o retorno de uma carteira long and short de 

empresas com o múltiplo BV/P (valor patrimonial sobre preço) baixo, que são as 

empresas com maior potencial de crescimento (do tipo growth), contra empresas 

com BV/P alto, que são as empresas mais maduras (do tipo value). MOM é o retorno 

de uma carteira long and short de empresas que tiveram alto retorno nos 11 meses 

anteriores contra empresas que tiveram baixo retorno nesses mesmos 11 meses 

anteriores. 

Para essa análise também foram usadas as séries de retornos mensais, com o 

mesmo objetivo de evitar o ruído que pudesse existir em séries de retornos diários. 

A Tabela 5 mostra que o α da regressão é altamente significativo do ponto de vista 

estatístico e econômico. Esse α representa o retorno em excesso ajustado pelo risco 

que a carteira gera em termos mensais. Esse retorno em excesso anualizado é de 

5,79%. Todos os Fatores se mostraram estatisticamente significantes, com exceção 

do HML. Vale notar também que a carteira possui o coeficiente β1 de 1.11, ou seja, 

os retornos da carteira apresentam pouca variação em relação aos retornos do 

mercado de ações ao longo do tempo. 
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Tabela 5 
Resultado da regressão do Modelo de 4 Fatores de Fama-French 

 
A tabela abaixo mostra o resultado encontrado para o Modelo de 4 Fatores de Fama-

French. Pode-se notar que existe um α altamente significativo, e que a carteira 
CEO/Chairman Fundador possui um retorno anualizado em excesso ajustado ao risco de 

5,79%. 

 

 
 

Tabela 5: Resultado da regressão do Modelo de 4 Fatores de Fama-French 

 

5.4 Análise setorial da carteira CEO/Chairman Fundador 

As empresas foram divididas em setores segundo a classificação padrão do 

Bloomberg. 

Na Tabela 6 é apresentada a divisão setorial de todas as empresas que 

pertenceram à carteira CEO/Chairman Fundador em algum momento do período 

analisado. O setor que mais se destaca em termos de número de empresas é o 

setor de Tecnologia. Pode-se notar também que os setores de Materiais Básicos e 

Elétricas acabam sendo pouco representativos dentro da composição da carteira. 
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Tabela 6 
Divisão da carteira por setores 

 
A tabela abaixo mostra o número de empresas da carteira divididas por setor. A 

classificação por setor foi obtida no Bloomberg. 

 

  
 

Tabela 6: Divisão da carteira por setores 

 
A Figura 3 apresenta um gráfico com o retorno acumulado da carteira segmentado 

de acordo com a contribuição de cada setor ao longo do tempo. A idéia desse 

gráfico é mostrar quais os setores que mais contribuíram com o resultado agregado 

da carteira.  

A contribuição de cada setor é calculada através do somatório dos impactos que as 

empresas de cada setor tiveram na carteira. Já o impacto é o retorno de uma 

empresa multiplicado pela sua exposição na carteira.  

Fica bastante claro na Figura 3 que dois setores tiveram uma contribuição relevante 

na performance acumulada da carteira: o setor de Tecnologia e o setor de Consumo 

Cíclico. Entretanto, o resultado do setor de Tecnologia acaba chamando mais a 

atenção dada a magnitude da sua contribuição no resultado agregado da carteira. 
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Figura 3 
Contribuição setorial no resultado da carteira CEO/Chairman Fundador 

 
O gráfico abaixo mostra a contribuição das empresas agrupadas por setor no retorno 

acumulado da carteira. Os dois setores que mais se destacam em termos de contribuição 
são o de Tecnologia e Consumo Cíclico, entretanto com um resultado bem mais expressivo 

para o setor de Tecnologia. 
 

 

 
 

Figura 3: Contribuição setorial no resultado da carteira CEO/Chairman Fundador  

 

Teste de Robustez IV: O retorno superior da carteira não poderia ser explicado 

simplesmente pela maior exposição a setores específicos? 

 
Para tentar responder esse questionamento, foi realizado um comparativo entre 

carteiras estritamente setoriais. De um lado, carteiras construídas apenas com 

empresas do tipo CEO/Chairman Fundador, e do outro, carteiras setoriais com todas 

as empresas do S&P 500. Todas as carteiras setoriais foram construídas usando a 

mesma metodologia: rebalanceamento anual com pesos iguais. No caso do S&P 

500, a média dos resultados das carteiras setoriais difere do resultado agregado do 

S&P 500, pois a metodologia de construção do índice não é de rebalanceamento 

anual com pesos iguais, ou seja, diferente da utilizada na construção das carteiras 

setoriais do mesmo nesse trabalho. 
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Como pode ser visto na Tabela 7, apenas as carteiras estritamente setoriais de 

Tecnologia, de Consumo Cíclico e de Serviços Financeiros conseguem bater as 

carteiras setoriais formadas por todas as empresas do S&P 500. Esse é um 

resultado bastante em linha com o que foi mostrado na Tabela 2, onde a maior parte 

das empresas do tipo CEO/Chairman Fundador individualmente tem retorno 

acumulado inferior ao retorno do S&P 500.  

 
Tabela 7 

Comparativo das carteiras setoriais 
 

A tabela abaixo mostra os retornos acumulados da carteira estritamente setoriais com 
empresas CEO/Chairman Fundador e com empresas de todo o S&P 500. Pode-se perceber 
que apenas os setores de Tecnologia, Consumo Cíclico e Serviços Financeiros apresentam 
desempenho superior para empresas CEO/Chairman Fundador quando comprado com as 

empresas do S&P 500. 
 

 
 

Tabela 7: Comparativo das carteiras setoriais  

 
Os setores de Elétricas e Materiais Básicos não foram incluídos nessa análise, pois 

em grande parte do tempo não existe nenhuma empresa desses setores que 

pertençam à carteira. No caso do setor de Serviços Financeiros, a análise começa 

no ano de 1996. 

A tabela que acompanha a Figura 3 mostra que na carteira CEO/Chairman Fundador 

a contribuição de cada setor não é diretamente proporcional à exposição média 

desses setores dentro da carteira. Os setores que mais contribuíram tiveram 

contribuições acima das suas exposições na carteira. Isso mostra que o retorno 

médio das empresas do setor de Tecnologia que compõe a carteira CEO/Chairman 

Fundador foi bastante superior ao do restante da carteira e ao do S&P 500 também. 
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Para entender se simplesmente uma exposição maior ao setor de Tecnologia já 

seria uma forte razão para desempenho superior da carteira em relação ao S&P 500, 

foi realizada também uma análise de contribuição setorial para S&P 500 ao longo do 

período analisado. Para isso, foram usadas novamente as carteiras estritamente 

setoriais do S&P 500. 

 
Figura 4 

Contribuição setorial no resultado do S&P 500  

 
O gráfico abaixo mostra a contribuição das empresas agrupadas por setor no retorno 

agregado do S&P 500. Nenhum setor tem um grande destaque. Todos os setores 
apresentam contribuições compatíveis com a exposição que possuem dentro do índice. 

 

 

 
 

Figura 4: Contribuição setorial no resultado do S&P 500 

 

É importante notar na tabela apresentada na Figura 4 que a contribuição do setor de 

Tecnologia é praticamente idêntica à sua exposição no índice. Esse fato mostra que 

o retorno médio do setor de Tecnologia não pode ter sido muito diferente do retorno 

agregado do S&P 500. Dessa forma, uma maior exposição do setor de Tecnologia 

dentro do S&P 500 não deveria alterar o retorno agregado do S&P 500 no período 

analisado. Além disso, o setor de Consumo Cíclico, por esse mesmo raciocínio, teve 
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um retorno médio inferior ao retorno do S&P 500 no período analisado, ou seja, sua 

maior participação no índice reduziria o retorno do S&P 500. 

Essa análise corrobora a idéia de que a contribuição maior do setor de Tecnologia 

no retorno acumulado da carteira CEO/Chairman Fundador parece ser explicada por 

algum fator específico a essas empresas, e não simplesmente pelo fato dessas 

empresas pertencerem ao setor de Tecnologia. 

Mas o que seria esse fator específico? Uma possível explicação para o 

extraordinário resultado das empresas do tipo CEO/Chairman Fundador 

pertencentes ao setor de Tecnologia, e de outros setores como no caso de 

Consumo Cíclico, talvez seja o fato de que a presença e o conhecimento do 

Fundador não contribuem apenas para o alinhamento de incentivos e redução de 

conflitos de interesse, mas também podem se tratar de ativos intangíveis 

fundamentais para o sucesso da empresa. Esses setores são em grande parte 

pouco intensivos em capital, mas muito alavancados em capital humano e geração 

de idéias. Diferente do que acontece numa grande indústria onde o Fundador pode 

ter seu valor justificado por ser um excelente gestor do ativo imobilizado, além de 

também alinhar corretamente os incentivos, no caso de empresas do setor de 

tecnologia, por exemplo, o valor do Fundador pode estar na capacidade de manter, 

ou até mesmo aumentar, o valor dos ativos intangíveis criados por ele desde a 

fundação da empresa. No limite, o Fundador pode ser entendido como o ativo 

intangível dessas empresas. 

Para complementar a análise setorial da carteira CEO/Chairman Fundador foi 

rodada uma regressão para cada uma das carteiras setoriais de acordo com o 

Modelo de 4 Fatores de Fama-French. O resultado obtido está apresentado na 

Tabela 8, e bastante em linha com o que foi já foi apresentado na Tabela 7. Apenas 

as carteiras dos setores de Tecnologia e de Consumo Cíclico apresentam um α  com 

significância estatística, ou seja, não são todas as empresas (de diferentes setores) 

do tipo CEO/Chairman Fundador que conseguem de fato apresentar um retorno em 

excesso ajustado ao risco.  
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Tabela 8 

Resultado do Modelo de 4 Fatores de Fama-French para as carteiras setoriais 
 
A tabela abaixo mostra o resultado das regressões de acordo com o Modelo de 4 Fatores de 

Fama-French para as carteiras setoriais. As duas únicas carteiras que apresentam α 
estatisticamente significante são as carteiras dos setores de Tecnologia e Consumo Cíclico. 

 

 
 

Tabela 8: Resultado do Modelo de 4 Fatores de Fama-French para as carteiras setoriais 

 
Mais uma vez, pode-se perceber que não é óbvio que uma estratégia de 

investimento em empresas do tipo CEO/Chairman Fundador possa ser 

consistentemente vencedora. 

 

5.5 Análise do múltiplo P/E da carteira CEO/Chairman 

Fundador 

Na mesma linha de tentar encontrar peculiaridades relativas à carteira 

CEO/Chairman Fundador, foi feita uma análise baseada em um dos principais 

indicadores utilizados por analistas do mercado financeiro para avaliação do preço 

da ação de uma empresa: o P/E (preço da ação dividido pelo lucro da empresa). 

Nesse trabalho, o P/E foi construído diariamente utilizando-se o preço a cada dia e o 

lucro acumulado dos últimos doze meses, atualizado a cada três meses (frequência 

de divulgação dos resultados das empresas). 
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A Figura 5 mostra que o múltiplo P/E da carteira CEO/Chairman Fundador é 

sistematicamente maior que o do S&P 500, apenas ficando levemente inferior 

durante alguns poucos anos no fim da década de 90. 

 
Figura 5 

Múltiplo P/E da carteira CEO/Chairman Fundador 

 
O gráfico abaixo mostra o múltiplo P/E da carteira CEO/Chairman Fundador e do S&P 500. 

Pode-se notar que o múltiplo da carteira é consistentemente maior que o do S&P 500. 

 
 

Figura 5: Múltiplo P/E da carteira CEO/Chairman Fundador 

 

Normalmente, o que explica o P/E de uma empresa ser alto é o fato dos investidores 

terem uma expectativa sobre um alto crescimento dos lucros dessa empresa para os 

anos seguintes. 

Outra maneira de sustentar um P/E alto ao longo do tempo está relacionada com a 

capacidade da empresa manter um ROE (retorno sobre patrimônio líquido) acima do 

seu custo de capital por muito tempo.  

O reflexo dessas duas características de empresas de P/E alto mencionadas acima 

deveria ser um efeito positivo no preço das ações à medida que mais investidores 
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fossem incorporando essas premissas de forte crescimento de lucro e alto ROE em 

suas avaliações sobre a empresa. Entretanto, a partir do momento que os 

investidores antecipem que essas empresas não entregarão os resultados baseados 

nas altas expectativas refletidas no múltiplo P/E, o retorno das ações deveria ser 

penalizado e o preço da ação cair, trazendo o múltiplo P/E para um valor mais baixo. 

Nessa linha, as empresas do tipo CEO/Chairman Fundador parecem estar num 

grupo de empresas onde os investidores têm altas expectativas por terem P/E alto, 

porém pelo que foi apresentado nesse trabalho em relação ao retorno de suas 

ações, o desempenho dessas empresas parece estar compatível com as altas 

expectativas. 

Com base na informação de que o P/E alto é algo sistemático dentro da carteira, foi 

proposta uma análise baseada na construção de duas outras carteiras 

CEO/Chairman Fundador: uma com P/E alto e outra com P/E baixo. Para pertencer 

à carteira de P/E alto a empresa tinha que ter P/E superior a duas vezes o P/E do 

S&P 500, e no caso da carteira de P/E baixo a empresa deveria possuir P/E inferior 

ao do S&P 500.  

Foi feita também uma alteração na metodologia de construção da carteira, onde o 

rebalanceamento passou a ser mensal. Isso foi feito para melhor garantir que a 

carteira fosse consistentemente de P/E alto ou baixo ao longo do tempo. Essa 

alteração de metodologia faz com que o retorno acumulado da carteira 

CEO/Chairman Fundador fosse levemente diferente do resultado apresentado 

anteriormente no início dessa seção.  
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Figura 6 
Retorno das carteiras CEO/Chairman Fundador com a regra do P/E 

 
O gráfico abaixo mostra o retorno das carteiras com a regra do P/E. A carteira com P/E alto 

apresenta um retorno ainda maior que a carteira sem a regra do P/E. 

 

 
 

Figura 6: Retorno das carteiras CEO/Chairman Fundador com a regra do P/E 

 
 

Teste de Robustez V: A carteira CEO/Chairman Fundador não seria apenas 

uma seleção de empresas com P/E alto, que por sua vez apresentam retorno 

acima do retorno de mercado?  

 
Existe uma literatura bem vasta e antiga sobre a relação entre o P/E de uma 

empresa e o retorno das suas ações. Os trabalhos empíricos apontam para um 

resultado de que, na verdade, são as empresas ou portfólios com P/E baixo que 

apresentam retornos superiores ao retorno de mercado. A intuição por trás desse 

resultado é que os investidores em média subestimam o crescimento do lucro de 

empresas de P/E baixo ao passo que superestimam o crescimento do lucro no caso 

de empresas de P/E alto. Isso faz com que uma carteira diversificada com empresas 

de P/E baixo tenha retorno ajustado ao risco maior que o retorno de mercado. Esse 



38 
 

   

chamado “efeito P/E baixo” é usado inclusive como uma sugestão de violação da 

hipótese dos mercados eficientes por alguns autores. 

Esse trabalho também realizou uma análise tentando verificar se uma seleção de 

empresas com P/E alto ou P/E baixo dentro do universo de empresas do S&P 500 

apresentaria um retorno superior ao do índice. 

 
Figura 7 

Retorno das carteiras do S&P 500 com a regra do P/E 

 
O gráfico abaixo mostra o retorno das carteiras do S&P 500 utilizando-se a regra do P/E. 
Tanto a carteira de P/E alto quanto a carteira de P/E baixo apresentam resultados muito 

similares aos resultados do S&P 500 ao longo do tempo. 
 

 
 

Figura 7: Retorno das carteiras do S&P 500 com a regra do P/E 

 

A Figura 7 mostra que tanto uma carteira com empresas com P/E alto quanto uma 

carteira com empresas de P/E baixo apresentam retornos acumulados ao longo do 

tempo muito parecidos com o retorno do S&P 500. Apenas no final da década de 90 

que a carteira de P/E alto se descolou do índice, muito provavelmente explicado 

pelas empresas de Tecnologia durante a bolha das empresas de internet, mas 
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alguns anos depois o retorno se reverteu para algo muito próximo do retorno do S&P 

500. 

Dessa maneira, fica evidente que o retorno superior apresentado pela carteira 

CEO/Chairman Fundador não parece ter como causa uma seleção aleatória de 

empresa com P/E alto.  

 
Tabela 9 

Resultado do Modelo de 4 Fatores de Fama-French para a carteira de P/E alto 
 
A tabela abaixo mostra o resultado das regressões de acordo com o Modelo de 4 Fatores de 

Fama-French para a carteira formada apenas por empresas do tipo CEO/Chairman 
Fundador com P/E duas vezes maior que o P/E do S&P 500. A carteira apresenta um α 

altamente estatisticamente e economicamente significante. O retorno anualizado em 
excesso ajustado pelo risco é de 12,30%. 

 

 
 

Tabela 9: Resultado do Modelo de 4 Fatores de Fama-French para a carteira de P/E alto 

 

Como extensão para a análise do múltiplo P/E da carteira CEO/Chairman Fundador, 

foi rodada uma regressão de acordo com o Modelo de 4 Fatores de Fama-French 

para entender o quanto dessa carteira de P/E alto poderia ser explicado pelos 

fatores de risco propostos por Fama e French. 
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O retorno anualizado em excesso ajustado pelo risco dessa carteira de P/E alto é de 

12,30%. Isso mostra que além de estatisticamente significativo essa carteira também 

apresenta um retorno extraordinário do ponto de vista econômico. E como 

argumentado anteriormente, algo totalmente não esperado de acordo com uma 

literatura muito bem estabelecida sobre o efeito do P/E no retorno das empresas. 

 

5.6 Análise do risco de sucessão 

Um dos riscos até então não abordado por esse trabalho é o risco de sucessão. 

Esse é o risco relacionado com a possibilidade de em algum momento o Fundador 

deixar o cargo de CEO ou o Chairman, e a potencial perda de valor dessas 

empresas com a sua saída.  

 
Teste de Robustez VI: O retorno superior da carteira CEO/Chairman Fundador 

não estaria apenas remunerando o alto risco de sucessão que existe nesse 

tipo de empresa? 

 
Esse trabalho tentou elaborar uma forma de medir o risco de sucessão para as 

empresas analisadas. A idéia em princípio era medir o retorno das ações dessas 

empresas em períodos anteriores e posteriores a saída do Fundador do cargo de 

CEO ou Chairman, e comparar com o retorno do S&P 500 nesses mesmos períodos. 

Entretanto, essa é uma análise que poderia acabar não incorporando o efeito do 

momento exato em que o mercado descobre que haverá a sucessão na empresa. 

Como a notícia da sucessão pode anteceder o momento da efetiva saída do 

Fundador da empresa, todo o efeito negativo no retorno da ação pode já ter ocorrido 

em algum momento anterior à sucessão de fato. Dessa forma, esse tipo de análise 

poderia ser pouco informativo sobre o real risco de sucessão para as empresas do 

tipo CEO/Chairman Fundador. 

Por outro lado, é difícil imaginar um cenário onde todas, ou mesmo várias, empresas 

da carteira perdessem seu Fundador ao mesmo tempo. Por esse motivo, foi 

realizada outra análise para mensurar qual a frequência que esse tipo de situação 

aconteceu na carteira dentro do período analisado. 
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Tabela 10 
Percentual de empresas que deixam a carteira pela saída do Fundador 

 
A tabela abaixo mostra o percentual de empresas em que o Fundador deixa de ser CEO ou 
Chairman ao longo dos anos analisados por esse trabalho. É possível verificar que na média 

apenas 6.5% das empresas da carteira perdem seu Fundador por ano. 
 

 
 

Tabela 10: Percentual de empresas que deixam da carteira pela saída do Fundador 

 

A Tabela 10 mostra a quantidade de empresas que deixaram a carteira, ao longo 

dos anos em análise, pelo fato do Fundador ter deixado de ser o CEO ou o 

Chairman. Além disso, mostra que o percentual médio de empresas que deixa a 

carteira por esse motivo é de 6,5% do total de empresas da carteira por ano. 

O ano de 2005 foi o que teve a maior saída de empresas pelo fato do Fundador ter 

deixado o cargo de CEO ou Chairman, e mesmo assim, o percentual de empresas 

que saiu da carteira nesse ano não foi tão expressivo, ficando em 15,2% do total de 

empresas.  
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A análise apresentada pela Tabela 10 ajuda a corroborar a idéia de que o risco de 

sucessão parece ser um risco idiossincrático, e com isso, poderia ser mitigado pelo 

efeito da diversificação da carteira. 

O fato da carteira CEO/Chairman Fundador desse trabalho ser uma carteira bem 

diversificada já deveria ser suficiente para reduzir bastante o risco de sucessão. Vale 

lembrar que a carteira possui em média mais de 44 empresas ao longo do período 

analisado. 

Para tentar ilustrar melhor esse efeito da diversificação para a carteira, foi realizada 

uma simulação fazendo com que no momento da saída do Fundador a empresa 

tivesse um grande impacto negativo em suas ações.  

A simulação foi feita utilizando-se dois cenários para a performance das ações no 

momento da saída do Fundador: i) uma queda de 50% no preço da ação; ii) uma 

queda de 100% no preço da ação, ou seja, a quebra efetiva da empresa. 

No caso do cenário i), o Fundador seria responsável por boa parte do valor da 

empresa, mas ainda assim existiriam ativos tangíveis que teriam um valor de 

liquidação, e por esse motivo o preço da ação cairia “apenas” 50%. Já no cenário ii), 

todo o valor da empresa seria atribuído a permanência do Fundador no comando, e 

com a sua saída a empresa deveria quebrar, levando a uma queda de 100% no 

preço das suas ações. 

Ambos os cenários são bastante pessimistas e agressivos na atribuição de valor ao 

Fundador. Entretanto, por serem cenários de cauda, podem ajudar na análise sobre 

qual o impacto do risco de sucessão para a carteira CEO/Chairman Fundador. 
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Figura 8 
Simulação de retornos da carteira com a saída do Fundador 

 
O gráfico abaixo mostra os retornos da carteira CEO/Chairman Fundador utilizando dois 
cenários de queda nas ações das empresas no momento da saída do seu Fundador. No 

cenário de queda de 50% no preço das ações o retorno anualizado fica em 10,27%, e ainda 
é superior ao do S%P 500. Já no cenário de quebra da empresa com a saída do Fundador o 

retorno anualizado é de 7,00%. 
 

 
 

Figura 8: Simulação de retornos da carteira com a saída do Fundador 

 

A Figura 8 mostra que o retorno anualizado da carteira CEO/Chairman Fundador no 

cenário i) foi de 10,27% e no cenário ii) foi de 7,00%, enquanto que o do S&P 500 foi 

de 8,09% nesse mesmo período. 

Mesmo nos cenários de cauda apresentados acima, o impacto negativo no retorno 

da carteira não foi tão forte. Dessa forma, parece ficar evidente que o risco de 

sucessão, apesar de poder estar presente individualmente em cada empresa da 

carteira CEO/Chairman Fundador, não deveria explicar o retorno extraordinário de 

uma carteira bem diversificada como a que foi apresentada nesse trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Apesar de a teoria econômica apresentar benefícios e custos para a presença da 

família fundadora na estrutura acionaria ou na gestão de uma empresa, esse 

trabalho, assim como outros importantes trabalhos existentes na literatura sobre o 

tema, mostra que essas empresas apresentam um retorno superior ao retorno do 

mercado. 

O resultado central apresentado nesse trabalho mostrou que empresas do tipo 

CEO/Chairman Fundador apresentaram um retorno anualizado de 13,57% enquanto 

que o S&P 500 obteve um retorno anualizado de 8,09% no período de 1995 a 2011. 

Já o retorno anualizado em excesso ajustado ao risco foi de 5,79%, de acordo com o 

Modelo de 4 Fatores de Fama-French. 

Muitos questionamentos surgiram durante a elaboração desse trabalho.  As dúvidas 

levantadas dizem respeito a quanto que o retorno superior da carteira 

CEO/Chairman Fundador não poderia estar sendo explicado pelos seguintes 

motivos: pelo fato de algumas poucas empresas da carteira terem tido um resultado 

extraordinário; ou pela janela de tempo analisada; ou por simplesmente ser uma 

carteira com um risco maior; ou por apresentar uma exposição maior em setores que 

performaram bem no período; ou pelo fato das empresas da carteira terem o múltiplo 

P/E alto; ou finalmente, pela existência de um risco de sucessão nesse tipo de 

empresa.  

O trabalho conseguiu responder a todos esses questionamentos durante a 

apresentação dos resultados, mostrando que mesmo com a exclusão das cinco 

melhores empresas a carteira ainda assim continua superando o S&P 500; que em 

todas as janelas de período, com exceção da janela apenas com o ano de 2011, a 

carteira supera o S&P 500; que a maior exposição ao setor de Tecnologia ajudou no 

retorno da carteira, mas uma maior exposição do S&P 500 a esse setor não teria 

alterado o seu retorno agregado; que empresas de P/E alto, de acordo com a 

literatura, não deveriam apresentar retornos superiores, e de acordo com esse 

trabalho, não apresentam quando escolhidas dentro do universo de empresas do 

S&P 500; e que a diversificação da carteira apresentada nesse trabalho já seria 
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suficiente para reduzir em muito o risco de sucessão, por ser um risco idiossincrático 

de cada empresa. 

Dessa forma, esse trabalho ajuda a sustentar o puzzle de que apesar das evidências 

empíricas e da literatura antiga e abrangente sobre o tema, as empresas com 

CEO/Chairman Fundador continuam apresentando retornos superiores ao retorno de 

mercado até o presente momento. 
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