
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTO TAKESHI SHIMADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFO E A PERSONALIDADE SOMBRIA: O REFLEXO NO RESULTADO DAS 

EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2020 



ROBERTO TAKESHI SHIMADA 

 

 

 

 

 

 

CFO E A PERSONALIDADE SOMBRIA: O REFLEXO NO RESULTADO DAS 

EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado a Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Gestão para a 

Competitividade. 

 

Linha de pesquisas Finanças e Controladoria.  

 

Orientador: Prof. Dr. Fabio Gallo Garcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO-SP 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Shimada, Roberto Takeshi. 

     CFO e a personalidade sombria : o reflexo no resultado das empresas / Roberto Takeshi 

Shimada. - 2020. 

     80 f. 

  

     Orientador: Fabio Gallo Garcia. 

     Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. Distúrbios da personalidade. 2. Comportamento organizacional. 3. Diretores-executivos 

financeiros. 4. Empresas - Avaliação. I. Garcia, Fabio Gallo. II. Dissertação (mestrado 

profissional MPGC) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. Fundação 

Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 65.013 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas – SP 

 



ROBERTO TAKESHI SHIMADA 

 

 

 

 

CFO E A PERSONALIDADE SOMBRIA: O REFLEXO NO RESULTADO DAS 

EMPRESAS 

 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado a Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Gestão para a 

Competitividade. 

 

Linha de pesquisas Finanças e Controladoria.  

 

Data de aprovação: ____/____/_______  

 

Banca Examinadora: 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Fabio Gallo Garcia (Orientador) 

FGV-EAESP 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Wesley Mendes da Silva 

FGV-EAESP 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura 

Universidade Presbiteriana Mackenzie   



DEDICATÓRIA 

Para minha querida esposa, pelo carinho e todo o tempo dedicado. 

  



AGRADECIMENTOS 

Ao Professor Doutor Fabio Gallo Garcia por me desafiar em cada passo dado nesta 

pesquisa e aos muitos que contribuíram anonimamente para a discussão e realização do tema. 

  



RESUMO 

Devido à associação as patologias clínicas dos transtornos de personalidade, a observação sob 

a ótica subclínica dos traços de personalidade sombria acaba também carregando a conotação 

negativa. Entretanto, a presença destes traços de personalidade, nem sempre acarretam 

problemas. Estudos abordando o tema por outras perspectivas, como a presença destes traços 

de personalidade dentro das corporações, abriram o campo de estudo dos traços de 

personalidade sombria a novas discussões, através de visões mais abrangentes e fora da esfera 

dos transtornos. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o impacto que executivos do alto 

comando nas empresas, como é o caso dos CFOs que possuem comprovadamente traços de 

personalidade sombria tem sobre o valor das empresas em que atuam. Considerando a 

importância do desempenho destes profissionais dentro das corporações e a discussão em torno 

dos benefícios ou malefícios dos traços de personalidade sombria, não somente de um pequeno 

grupo de departamentos ligados diretamente a estes profissionais, mas no contexto geral do 

desempenho empresarial, a pesquisa analisou cinquenta e três empresas listadas na B3 - Brasil, 

Bolsa, Balcão, avaliados em seus resultados financeiros, representados aqui pela Alavancagem 

Financeira e o ROIC, e seus respectivos CFOs avaliados através da intensidade da 

personalidade sombria que carregam para se concluir se os CFOs marcados com traços de 

personalidade sombrias destroem o valor das empresas. Embora estatisticamente não se pôde 

comprovar que a presença da personalidade sombria nos CFOs tem um impacto no desempenho 

das empresas, a pesquisa demonstrou comportamentos diferentes entre os grupos de intensidade 

da personalidade sombria avaliados e certamente contribui para a observação dos traços de 

personalidade sombria sobre nova ótica.  
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ABSTRACT 

Due to the association with the clinical pathologies of personality disorders, the observation 

under the subclinical perspective of the dark personality traits also ends up carrying the negative 

connotation. However, the presence of these personality traits does not always cause problems. 

Studies approaching the subject from other perspectives, such as the presence of these 

personality traits within corporations, have opened the field of study of dark personality traits 

to new discussions through broader views and outside the sphere of disorders. This research 

aimed to assess the impact that senior executives in companies, such as CFOs who have proven 

to have dark personality traits, have on the value of companies under their command. 

Considering the importance of the performance of these professionals within the corporations 

and the discussion around the benefits or harms of the dark personality traits, not only of a small 

group of departments directly linked to these professionals, but in the general context of 

business performance, the research analyzed fifty-three companies listed on B3 - Brasil, Bolsa, 

Balcão, assessed on their financial results, represented here by Financial Leverage and ROIC, 

and their respective CFOs assessed through the intensity of the dark personality they carry to 

conclude whether CFOs marked with dark personality traits destroy the value of companies. 

Although it was not statistically proven that the presence of somber personality in CFOs has an 

impact on the performance of companies, the research demonstrated different behaviors 

between the groups of intensity of somber personality evaluated and certainly contributes to 

the observation of somber personality traits under new perspective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Dark Personality, D-Factor, CFO, Financial Leverage, ROIC, Dark Triad, Sadism, 

Spitefulness, Egoism, Psychological-entitlement 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Arranjo dos Dados - alinhamento de períodos 

Figura 2 – Evolução da Alavancagem Financeira médias anuais 

Figura 3 - Evolução da Alavancagem Financeira sem outliers 

Figura 4 - Evolução do ROIC médias anuais 

Figura 5 - Evolução do ROIC sem outliers 

Figura 6 - Alavancagem Financeira sem outliers por níveis de intensidade da personalidade 

sombria 

Figura 7 - ROIC sem outliers por níveis de intensidade da personalidade sombria 

Figura 8 - Relação entre indicadores nos anos de gestão do CFO segundo a presença da 

personalidade sombria binária 

Figura 9 - Relação entre indicadores nos anos de gestão do CFO segundo os níveis de 

intensidade da personalidade sombria  



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Frequência da Personalidade Sombria nos CFOs das Empresas da Amostra 

Tabela 2 - Medidas Resumo das Variáveis Analisadas na Pesquisa. 

Tabela 3 - Média, Mínimo e Máximo do D-Factor na Amostra 

Tabela 4 - Categorização dos portadores da personalidade sombria 

Tabela 5 - Alavancagem financeira - médias anuais 

Tabela 6- Alavancagem financeira - médias anuais sem outliers 

Tabela 7 - ROIC - médias anuais 

Tabela 8 - ROIC - médias anuais sem outliers 

Tabela 9 - Alavancagem financeira - médias anuais sem outliers 

Tabela 10 - ROIC - médias anuais sem outliers 

Tabela 11 - Correlação linear entre os indicadores de cada um dos três anos segundo a 

presença da personalidade sombria binária 

Tabela 12 - Correlação linear entre os indicadores de cada um dos três anos segundo os níveis 

de intensidade da personalidade sombria 

Tabela 13 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para comparar os dois grupos da 

personalidade sombria 

Tabela 14 - Teste de Kruskal-Wallis para comparar os 4 grupos dos níveis de intensidade da 

personalidade sombria 

  



LISTA DE ABREVIATURAS 

AI - Artificial Intelligence 

B3 - Brasil, Bolsa, Balcão 

CEO - Chief Executive Officer 

CFO - Chief Financial Officer 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

D-Factor - Dark Factor of Personality 

DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas 

DSM-5 - Manual of Mental Disorders, Fifth Edition 

EBIT - Earnings Before Interest and Taxes 

GAF - Grau de Alavancagem Financeira 

MVA - Market Value Added 

NOPAT - Net Operating Profit After Tax 

ROIC - Return on Invested Capital 

 

  



SUMÁRIO 

I. INTRODUÇÃO 14 

1. TRAÇOS DE PERSONALIDADE SOMBRIA 14 

2. QUESTÃO DE PESQUISA 15 

3. OBJETIVO 16 

4. RELEVÂNCIA 16 

5. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 16 

II. REVISÃO DE LITERATURA 18 

1. TRÍADE SOMBRIA - MAQUIAVELISMO, NARCISISMO E PSICOPATIA 18 

1.1 Narcisismo 19 

1.2 Maquiavelismo 20 

1.3 Psicopatia 21 

2. EGOÍSMO 22 

3. DESENGAJAMENTO MORAL 23 

4. DIREITO PSICOLÓGICO 24 

5. SADISMO 25 

6. INTERESSE PRÓPRIO 25 

7. RANCOR 26 

8. D - FACTOR OF PERSONALITY 27 

III. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 30 

1. DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 30 

2. DADOS 30 

3. DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA 33 

IV. RESULTADOS 36 

1. VALORES DOS INDICADORES POR GRUPO DEPOIS DA ENTRADA DO CFO 37 

2. CATEGORIZAÇÃO DA AMOSTRA PORTADORA DA PERSONALIDADE SOMBRIA SEGUNDO O 

NÍVEL DE INTENSIDADE 38 

3. EVOLUÇÃO TEMPORAL 39 

3.1 Alavancagem financeira 39 

3.2 ROIC 41 

4. EVOLUÇÃO TEMPORAL DA AMOSTRA CATEGORIZADA 43 

4.2 ROIC 45 

5. RELAÇÃO ENTRE INDICADORES E A PERSONALIDADE SOMBRIA 46 

5.1 Correlação entre os dois indicadores 46 

5.2 Diferença na personalidade sombria 49 



V.  CONCLUSÃO 51 

1. LIMITAÇÕES PONDERADAS NA APLICAÇÃO DA PESQUISA 52 

2. FUTUROS DIRECIONADORES PARA PESQUISA 52 

VI. REFERÊNCIAS 54 

VII. APÊNDICE 60 

A. QUESTÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DO D-FACTOR. 60 

B. PLANILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES DA AMOSTRA. 61 

C. HISTOGRAMAS E BOXPLOT DOS INDICADORES POR ANO. 62 

D. DENSIDADES DOS INDICADORES DAS EMPRESAS DEPOIS DA ENTRADA DOS CFOS COM E 

SEM O FATOR SOMBRIO. 66 

E. DENSIDADES DOS INDICADORES DAS EMPRESAS DEPOIS DA ENTRADA DOS CFOS SEGUNDO 

OS NÍVEIS DE INTENSIDADE DO FATOR SOMBRIO. 67 

F. CÓDIGO PARA GERAÇÃO DE GRÁFICOS E TABELAS NO “R”. 69 



14 

I. INTRODUÇÃO 

1. Traços de Personalidade Sombria 

Ao pensarmos sobre as personalidades sombrias, criamos uma associação ao caráter 

antagônico a moral e a ética, imaginamos a personificação de tudo que há de maléfico no 

comportamento humano, mergulhando no campo da psicologia e psiquiatria clínica, 

diretamente no âmbito dos transtornos de personalidade, cuja natureza é inflexível, frequente e 

inadaptável (American Psychiatric Association DSM-5, 2013, p. 646). Devido à associação as 

patologias clínicas dos transtornos de personalidade, a observação sob a ótica subclínica 

(denominados de traços de personalidades) acaba também carregando essa conotação negativa, 

exemplificados em estudos como a Dark Triad que abrange o narcisismo, maquiavelismo e a 

psicopatia que compartilham sobreposições de características (Jones & Paulhus, 2014; Paulhus 

& Williams, 2002), o comportamento sádico e a inclinação para tal comportamento (Foulkes, 

2019; O’Meara, Davies, & Hammond, 2011), o desenvolvimento de uma medida para o rancor 

sadio estudado entre homens, mulheres e etnologias (Marcus, Zeigler-Hill, Mercer, & Norris, 

2014), a inserção do egoísmo com uma sexta personalidade a ser avaliada no modelo HEXACO 

(De Vries & Van Kampen, 2010), o impacto no comportamento social e a predição de 

comportamentos antiéticos do direito psicológico (Campbell, Bonacci, Shelton, Exline, & 

Bushman, 2004; A. Lee, Schwarz, Newman, & Legood, 2019), a propensão de comportamentos 

antiéticos no ambiente corporativo através do desapego moral (Moore, Detert, Trevino, Baker, 

& Mayer, 2012) e o estudo definindo o interesse próprio e seus motivadores dentro da estrutura 

organizacional (Duska, 2016; Meglino & Korsgaard, 2004). 

Entretanto, a presença destes traços de personalidade, nem sempre acarretam problemas 

(Furnham, Trickey, & Hyde, 2012; Harms, Spain, & Hannah, 2011). Estudos abordando o tema 

por perspectivas diferentes como a presença destes traços de personalidade dentro das 

corporações (Harms e Spain, 2015), a observação do sucesso e das falhas de liderança (R. 

Hogan & Hogan, 2001); as vantagens da presença destes traços de personalidade para o sucesso 

no trabalho (Furnham et al., 2012); a própria tríade sombria e a relação com o sadismo (Paulhus, 

2014); a as vantagens de possuir estes traços de personalidade (Spain, Harms, & Lebreton, 

2014), abriram o campo do estudo dos traços de personalidade sombria a novas discussões por 

meio de visões mais abrangentes sobre o tema e fora da esfera dos transtornos de personalidade.  
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2. Questão de Pesquisa 

O cenário da competitividade global, incertezas econômicas e a necessidade de 

desempenhar melhores resultados, forçaram os perfis dos profissionais responsáveis pela gestão 

nas corporações a evoluírem e a se adaptarem a nova exigência, como é o caso da área financeira 

e seu principal executivo, o CFO (Chief Financial Officer). 

Na estrutura organizacional não existe mais espaço para o modelo de CFO que não 

caminhe próximo ao CEO, ambos compartilham a responsabilidade de definição da estratégia, 

implementação, execução e respondem pelo resultado da organização. A participação do CFO 

nas linhas de resultado operacional, antes um campo pouco explorado por este executivo 

financeiro, desde a discussão do modelo de negócio, precificação, orçamento e financiamento, 

trouxeram uma visão de negócio a este executivo, possibilitando a aproximação com as demais 

áreas das empresas. Esta nova característica de comportamento da estrutura financeira 

alavancou a participação e a importância do executivo de finanças na estrutura organizacional 

e elevou a atuação do CFO como uma das principais lideranças na estrutura decisória e de 

comando nas empresas, criando uma participação ativa e provedora de suporte operacional e 

estratégico as organizações. 

Estes executivos do alto comando nas empresas, possuem a capacidade de empregar o 

ritmo nas empresas através de suas ações e decisões, funcionando como um impulsionador no 

efeito cascata para os demais níveis dentro das corporações, não se limitando as equipes que 

lideram (Resick, Whitman, Weingarden, & Hiller, 2009; Schaubroeck, Lam, & Cha, 2007; 

Schneider, Goldstein, & Smith, 1995), tornando assim o desempenho da empresa reflexo de sua 

liderança, decisões e estratégias adotadas. 

Considerando a importância do desempenho destes profissionais dentro das 

corporações, neste caso o CFO, e a discussão em torno dos benefícios ou malefícios dos traços 

de personalidade sombria, nos leva a uma questão relacionada a real presença destas 

características de personalidade na cadeia de comando das empresas e o seu reflexo no 

desempenho, não somente de um pequeno grupo de departamentos ligados diretamente ao CFO, 

mas no contexto geral do desempenho empresarial, pois gestores são indivíduos socialmente 

ativos com o poder de decisão que também comportam-se conforme a teoria socioanalítica 

abordada por R. Hogan, cooperam em pró-social ou competem por avanço pessoal a custas de 

outros (J. Hogan & Holland, 2003). 

Afinal, altos executivos como os CFOs marcados com traços de personalidade sombrias 

destroem o valor das empresas? 
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3. Objetivo 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o impacto que os CFOs que possuem 

comprovadamente traços de personalidade sombria tem sobre o valor das empresas em que 

atuam. 

4. Relevância 

A resposta para esta pergunta contribuirá para evidenciação de pelo menos cinco temas 

de desafios do cotidiano e de estudos nas corporações como (1) benefícios da presença dos 

traços de personalidade sombria em cargos de alta direção que possuem a capacidade de 

influenciar resultados, permitindo assim uma identificação prévia dos comportamentos que 

definirão a cultura organizacional, relacionamento exterior com o mercado e o papel de 

protagonista neste conflito de interesses da empresa e stakeholders, conforme a Teoria de 

Agência; (2) a escolha do melhor CFO em conformidade com o momento estratégico da 

empresa reduzindo os riscos de uma nomeação custosa e desastrosa, pois este é um dos maiores 

reflexos de uma alocação de recursos deficientes dentro das corporações, cujo prejuízo causado 

perdura por um período de médio a longo prazo, principalmente se tratando de posicionamento 

de mercado e estratégias de reação em momentos conturbados; (3) identificação preditiva de 

profissionais para a ocupação de posições dentro das empresas de modo a criar continuidade e 

estabilidade dos negócios; (4) melhor direcionamento e consequente redução dos custos 

associados a treinamento e desenvolvimento das equipes e (5) previsibilidade de resultados 

financeiros futuros, este talvez o maior bem intangível, a sinalização para o mercado, pois a 

certeza de uma boa gestão é visto como sinal de perpetuidade e segurança pelos investidores. 

5. Organização do Estudo 

Para este estudo, com o objetivo de melhorar a captura da presença da personalidade 

sombria, evitando modelos de avaliação limitados a poucos traços, além da sobreposição de 

conteúdo (Harms & Spain, 2015) como os modelos de Dark Triad (Paulhus & Williams, 2002), 

Five-Factor (Tupes & Christal, 1961) e HEXACO (K. Lee & Ashton, 2005), foi escolhido o D-

Factor (Moshagen, Zettler, & Hilbig, 2018) para se avaliar a presença da personalidade sombria 

na amostra selecionada uma vez que, conforme o entendimento dos autores, ele representaria a 

tendência que um indivíduo teria para maximizar seus ganhos pessoais, inclusive através da 

utilização de outros, mesmo que esta ação resultasse em sofrimentos e prejuízos aos envolvidos, 

baseando-se em crenças pessoais que serviriam de justificativa para seus atos perversos. 
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Moshagen et al. (2018) chegaram a este fator avaliando de forma conjunta nove traços 

de personalidade sombria, a saber: narcisismo, maquiavelismo, psicopatia, sadismo, rancor, 

egoísmo, direito psicológico, desapego moral e o interesse próprio, comprovando que estas 

personalidades estão interligadas através de um núcleo comum. Isso significa que uma pessoa 

que carregaria traços característicos de um tipo de personalidade sombria também carregaria 

traços de pelo menos mais uma, conforme a hipótese do compartilhamento através do núcleo. 

 O suporte teórico, os aspectos e procedimentos detalhados sobre a metodologia e os 

resultados encontrados serão descritos nas sessões seguintes, conforme estrutura do estudo 

apresentado em mais 4 sessões distribuídas da seguinte forma: 

• Sessão II - Revisão de Literatura, é apresentado o descritivo dos nove traços de 

personalidade sombria considerados no estudo e o descritivo do estudo base que foi 

utilizado para avaliação da portabilidade da personalidade sombria - D Factor;  

• Sessão III - Metodologia, são detalhados os aspectos e procedimentos, abordando 

desde a seleção da amostra, indicadores financeiros e metodologia estatística 

empregada; 

• Sessão IV - Resultados Obtidos, são apresentados a análise e discussão dos principais 

resultados observados; 

• Sessão IV - Conclusão, apresenta-se a conclusão obtida no estudo, bem como a 

abordagem das limitações ponderadas na aplicação da pesquisa e futuras pesquisas. 
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II. REVISÃO DE LITERATURA 

Em entrevistas realizadas com novecentos CFOs de diversas companhias espalhadas 

nos quatro continentes sobre as principais responsabilidades exercidas nesta posição, Corson e 

Miyagawa, (2012) observaram que determinadas habilidades pessoais característicos nestes 

profissionais eram comuns entre os entrevistados (i.e.: pensamento estratégico e a 

comunicação). Através das habilidades ou características necessárias para o desempenho da 

função, apontaram um perfil profissional composto por: 

• Pensamento estratégico - consciência do efeito que suas ações causarão no médio e 

longo prazo nos objetivos específicos. Visão clara das necessidades e plano de ação, 

evitando distrações e caminhos com diferentes direções que levam ao nada; 

• Adaptabilidade - capacidade de aprender, reagir e interagir diante de novos cenários 

ou transformações; 

• Pensar diferente - pensamento inovador, criativo e além dos padrões convencionais 

sobre o negócio, com visão holística e sistêmica; 

• Capacidade de comunicação - saber transmitir conceitos e ideias complexas em 

termos simples e interessantes para a compreensão dos outros; 

• Capacidade de construir relacionamentos - habilidade de se relacionar de forma a 

influenciar, persuadir e criar empatia; 

• Liderança - atrair, comandar e influenciar comportamentos; 

• Busca por ganhos - visão e ação clara de envolver e tirar proveito em situações em 

constante mutação; 

Estas habilidades ou características pessoais, também são descritas em estudos sobre a 

maximização de ganhos através de manipulação de resultados nas DFPs (D’Souza, Franco de 

Lima, Jones, & Carré, 2019), personalidade, sucesso e a falha como líder (Kaiser & Hogan, 

2010), como comportamentos característicos de pessoas que carregam alguns tipos de traços da 

personalidade sombria conforme a literatura a seguir. 

1.Tríade Sombria - Maquiavelismo, Narcisismo e Psicopatia  

Em sua pesquisa com 245 estudantes de psicologia, Paulhus e Willianns (2002) 

constataram que, apesar da distinção conceitual, existe correlação entre os traços de 

personalidade do maquiavelismo, narcisismo e psicopatia (denominados de Tríade Sombria), 

assim como a existência de sobreposição destas personalidades que foram revisados 

posteriormente com o estudo de Jones e Paulhus (2014) cujo resultado foi o desenvolvimento 
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de uma metodologia para medir a presença destes traços nas pessoas. Através de estudos 

individualizados Paulhus e Willianns (2002) testaram por meio de relacionamento com as 

personalidades do Big Five (extroversão, afabilidade, consciência, neuroticismo e abertura à 

experiência) e constataram que as medidas estavam moderadamente correlacionadas. A 

psicopatia apresentou baixo neuroticismo, enquanto os maquiavélicos e os psicopatas 

pontuaram baixo com em relação à consciência, já os narcisistas foram associados a capacidade 

cognitiva. A extroversão e abertura à experiência também apareceram associados as 

personalidades narcisistas e psicopatas, e a baixa afabilidade se revelou como a única 

característica comum aos três. 

Spurk, Keller, & Hirschi, (2016) analisaram os efeitos incrementais da Tríade Sombria 

em relação à remuneração salarial, posição de liderança e satisfação na carreira, analisando 793 

funcionários em início de carreira na Alemanha. Seus resultados revelaram lados interessantes 

destas personalidades como o narcisismo que apresentou relacionamento positivo com a 

remuneração, o maquiavelismo à posição de liderança e satisfação na carreira.  

1.1 Narcisismo  

O termo narcisismo que hoje é utilizado em referência aos sentimentos que temos por 

nós mesmos e a maneira que controlamos nossa autoestima (Lubit, 2002), nada mais é do que 

uma clara necessidade de superioridade e reafirmação onde, indivíduos portadores deste 

comportamento geralmente tendem a buscar desempenhos que os destaquem dos outros 

(Avelino, Lima, Cunha, & Colauto, 2017). Dessa forma, pode-se afirmar que o narcisismo é 

um traço de personalidade encontrada em pessoas de comportamento arrogante, que creem 

serem especiais e merecedoras de louvor e admiração, consideram que os demais são inferiores 

e, frequentemente, agem de forma hostil e insensível resultando em interações interpessoais 

conflitantes pela falta de empatia (D’Souza & Jones, 2017). 

Segundo D’Souza e Jones (2017), o narcisismo é a personalidade sombria que mais está 

relacionada à liderança e a tomada de decisão, principalmente pela análise do impacto e 

consequências das características: 

• impulsividade - comportamento de agir precipitadamente, sem reflexão anterior a 

ação, sem avaliar as consequências; 

• necessidade de admiração - precisam ser contemplados, respeitados e bajulados; 

• exibicionismo - necessitam chamar a atenção para si, causar impacto e ser percebido; 

• grandiosidade - acreditam serem superiores aos demais e exibem expectativas para 

tal tratamento; 
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• autopromoção - necessidade de serem percebidos com status superior e 

frequentemente exteriorizam esta autoafirmação. 

O ambiente organizacional torna-se um leito fértil para o aparecimento e 

desenvolvimento desse traço, pois é o local em que o sujeito narcisista pode exercer o seu poder, 

através do desejo de ser o melhor e da necessidade de ser amado, valorizado, idolatrado e 

reconhecido. Aproveitando-se da fragilidade de seus subordinados e da organização, 

apresentam comportamentos agressivos, sádicos e dominadores, além de imporem suas 

necessidades e caprichos sem o menor pudor (Junior & Ronchi, 2013). 

D’ Souza (2016) adverte para os comportamentos correlatos a personalidade narcisista 

como a exploração, o exibicionismo, a vaidade e o senso de direito que podem trazer 

consequências adversas as organizações, pois esses comportamentos narcísicos geram 

afastamento, segredos, sonegação de informações, predileções, favoritismos e ataques 

destrutivos que atingem diretamente os indivíduos com autoestima baixa.  

A exploração pode acarretar comportamentos disfuncionais, como a enganação, 

exploração e a falta de controle. O exibicionismo faz com que os gestores se esforcem em 

chamar a atenção, mesmo atrapalhando o fluxo de produtividade e trabalho. A vaidade pode 

fazer com que os gestores desenvolvam um orgulho exagerado ou à autoconfiança e atitudes de 

arrogância. Finalmente, o senso de direito pode trazer como resultado a falta de 

compartilhamento em um ambiente organizacional, além de desmotivar àqueles que não se 

consideram devidamente valorizados.   

Apesar das características negativas, estudos relacionados as organizações (Campbell, 

Hoffman, Campbell, & Marchisio, 2011), CEOs narcisistas (Chatterjee & Hambrick, 2016), 

liderança (O’Reilly, Doerr, Caldwell, & Chatman, 2014), avaliação da liderança (Leary & 

Ashman, 2018) abordam características desejáveis nesta personalidade, que contribuiriam para 

o sucesso dentro das organizações: carisma, inovação, habilidade para atrair seguidores, 

condução do negócio em busca de poder e glória, e a imagem como grande líder. 

1.2 Maquiavelismo 

O maquiavelismo diz respeito à inclinação do sujeito a desconfiar dos outros, envolver-

se na manipulação de suas vítimas, total indiferença aos desejos alheios, ganho pessoal e status 

para si mesmo e buscar o controle sobre os demais (Zampieri, Luciana, & Battistella, 2012).  

O maquiavelismo, passou também a ser estudado dentro dos ambientes organizacionais 

através da observação de comportamentos antitéticos e indesejáveis de pessoas que 

manipulavam as situações e usufruíam de vantagens competitivas em situações comuns no 
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mundo dos negócios quando exigiam a necessidade de improvisação, negociações que abranjam 

interações pessoais e quando os aspectos afetivos prejudicam o resultado. 

São características do maquiavelismo: 

• capacidade de manipulação - exercício da habilidade de influenciar o comportamento 

e a decisão das pessoas; 

• planejamento - capacidade de previamente organizar as etapas de forma coordenada 

até a obtenção dos objetivos; 

• cinismo - desrespeito aos valores e sentimentos; 

• cálculo estratégico - comportamento calculista no sentido de antecipação de seus 

movimentos; 

• definição de tática - capacidade de identificar e escolher a melhor forma para agir ou 

reagir às situações e oportunidades; 

• orientação para o futuro - importam-se com os resultados, sempre focados no longo 

prazo; 

• ausência de princípios - reagem conforme sua vontade, independentemente de 

crenças e moral; 

• amoralidade - ausência de regras de convívio e respeito social; 

• baixos padrões de ética e moral; 

• flexibilidade - habilidade de adaptação. 

Autores como Belschak, Den Hartog, & Kalshoven, (2015), observaram que pessoas 

com altas pontuações em maquiavelismo, nem sempre praticam comportamentos antiéticos e 

contraproducentes e ressaltam aspectos positivos nessa personalidade como a adaptabilidade, 

capacidade de não demonstrar sentimentos de stress transmitindo uma figura de confiança e 

não se desviam de seus objetivos com distrações. O comportamento maquiavélico nos líderes, 

desde que em equilíbrio com o interesse organizacional, torna-se altamente vantajoso para uma 

organização. 

1.3 Psicopatia 

Paulhus & Williams (2002) descreveram a personalidade psicopata como impulsiva e 

carente de emoções, em conjunto com ansiedade e baixa empatia. De acordo com Turrioni & 

Silva (2016), a ação do psicopata dento da corporação começa já na entrevista de emprego, 

utilizando-se de seu charme para cativar e seduzir, esforçando-se para convencer o entrevistador 

de suas competências extraordinárias. Dentro da empresa, o psicopata não mede esforços para 
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atingir os seus objetivos, construindo relações interpessoais com os colegas influentes na 

empresa, disfarça-se de “amigo” e semeia a discórdia entre colegas, utilizando os colegas como 

ferramentas de sua estratégia para sua ascensão. Geralmente o psicopata abandona facilmente 

as pessoas que ele não necessita mais e passa a humilhá-las (O’Boyle, Forsyth, Banks, & 

McDaniel, 2012). Utiliza dessa arma para que os colegas fragilizados com suas atitudes se 

mantenham em silêncio em relação ao que sabem a respeito dele. Quando seus objetivos já 

foram alcançados, obtém a posição desejada dentro da organização, muitas vezes através de 

rebaixamento de cargos e demissões de seu antigo chefe. 

São características da psicopatia: 

• aparência sedutora - no sentido mais amplo, alguém que desperta o interesse alheio; 

• inteligência; 

• controle emocional; 

• não confiável - característica é imperceptível para as vítimas; 

• desprezo com a verdade; 

• falta de remorso; 

• antissocial - este comportamento que é mascarado, conforme seus objetivos; 

• egocentrismo; 

• incapacidade para amar; 

• insensibilidade afetiva; 

• comportamento extravagante. 

Já na década de 70, (Widom, 1977) defendeu que devido às características encontradas 

na personalidade psicopata, estes teriam uma vantagem sobre os outros indivíduos, 

principalmente nas organizações. As características como charme, confiança, crueldade, 

resistência a stress e ousadia, são características realmente desejadas no mundo corporativo, 

como descrito no estudo de Teodorescu, Furnham, & MacRae (2017). 

2. Egoísmo 

O egoísmo diz respeito ao comportamento excessivo com o próprio bem-estar, mesmo 

que este comportamento prejudique outros e a sociedade, maximizando os próprios interesses, 

sem se ater a moral. (De Vries & Van Kampen, 2010) 

Para a psicologia, temos o egoísmo interpretado por três teorias: 

a) Psicológico - o que interessa é o próprio bem-estar, interesse próprio é a motivação 

do ser humano;  
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b) Ético - tem uma interpretação moral do dever, ou seja, a pessoa deve agir se for de 

seu interesse; 

c) Racional - a pessoa deve agir se for de seu interesse, mas não porque é moral, mas 

pelo fato de ser o melhor para ela. 

Quando nos referimos aos traços de personalidade sombrias, estamos caracterizando o 

ato de se fazer o que se deseja, pelo fato de ser o que desejamos, independente da moral 

empregada na circunstância.  

Caracterização de portadores de personalidade egoísta são: 

• ausência de empatia - indiferença para com os outros; 

• sentir-se o centro de tudo; 

• ausência de reconhecimento dos erros - incapacidade aceitar que errou; 

• preocupação excessiva com a imagem; 

• carência de adulação - precisam ser bajulados; 

• dificuldades para aceitar opiniões; 

• senso de superioridade; 

• dificuldades para trabalhar em equipe; 

• autoritarismo; 

• controle - necessidade terem o controle da situação; 

• comodismo; 

• autopromoção - necessidade de serem percebidos com status superior e 

frequentemente exteriorizam esta auto afirmação. 

3. Desengajamento Moral 

Bandura (1990) define o desengajamento moral como a propensão que indivíduo utiliza 

para minimizar suas ações prejudiciais através de argumentos e justificativas que atenuem sua 

responsabilidade pelo sofrimento causado a outros. Baseando-se em oito mecanismos 

cognitivos diferentes, que juntas redefinem a maneira que os indivíduos tomas suas decisões: 

• Justificativa moral – utilização de justificativas atenuantes, como reconstrução dos 

fatos, de forma que a conduta antissocial pareça justificável.  

• Comparação vantajosa – utilização comparativa através de condutas mais graves com 

o intuito de atenuar sua responsabilidade. 

• Linguagem eufemística – renomeação de seus atos para que pareçam menores do 

realmente são. 
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• Minimização, ignorância ou distorção das consequências – caracterização do mal 

pelo bem, os fins justificam os meios, negligenciação. 

• Desumanização – descaracterização da personalidade humana, comparando-a as 

qualidades desumanas. 

• Atribuição de culpa – utilização da figura de vítima sem culpa, atribuindo a 

responsabilidade da ação prejudicial ao outro. 

• Deslocamento de responsabilidade – argumentação de que age conforme outros estão 

agindo. 

• Difusão de responsabilidade – utilização de ações como se estivessem emergindo de 

pressões sociais ou de imposições dos outros 

Detert, Treviño, & Sweitzer (2008) ressaltam a importância das organizações em 

identificar e direcionar os recursos para melhorar a tomada de decisão nas empresas. Bandura, 

Caprara, & Zsolnai (2000) exemplificaram práticas de desengajamento moral, em empresas, 

em quatro casos: vazamento de gás (Bophal – India 1984) - Comparação vantajosa, 

Desumanização; modelo de automóvel perigoso (Ford Pinto 1971) - Justificativa moral, 

Minimização, ignorância ou distorção das consequências, Deslocamento de responsabilidade; 

produto infantil (Nestlé 1970) -  Justificativa moral, Minimização, ignorância ou distorção das 

consequências; desastre na usina nuclear (Three Mile Island - USA 1979) - Linguagem 

eufemística, Minimização, ignorância ou distorção das consequências, Difusão de 

responsabilidade. Em 2009 foi a vez das industrias de tabaco, chumbo, cloreto de vinila (VC) 

e produtos industriais de silício (White, Bandura, & Bero, 2009). 

4. Direito Psicológico 

Definido por ser a crença de que se tem direito a mais e assim merece mais do que os outros 

(Campbell et al., 2004). Essa personalidade sombria é pouco estudada, embora apresente 

semelhanças com o narcisismo, Campbell et al. (2004) comprovaram através de nove 

experimentos, que sua teoria (escala de direito psicológico) é suficiente para que esta 

personalidade seja válida como única.  

O’Leary-Kelly, Rosen, & Hochwarter (2017) introduziram um novo conceito 

observando a personalidade dentro do ambiente de trabalho e concluindo que a percepção do 

funcionário excede a percepção do observador, lançando novas discussões sobre estudos nas 

corporações. 

A. Lee et al. (2019) encontraram evidências da relação entre o comportamento antiético 

e o direito psicológico é consistente com a argumentação de que funcionários que apresentem 
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a personalidade de direito psicológico se engajam em busca de status através de 

comportamentos antiéticos. Isso representa um grande passo para futuros estudos que abordem 

a disposição de funcionários, com a personalidade de direito psicológico, em conformidade com 

os benefícios da organização. 

5. Sadismo 

Apesar de a concepção de sadismo estar associada aos fetiches sexuais e criminalidade, 

a personalidade sádica é conceituada como a tendência de se ter prazer com a dor ou sofrimento, 

físico ou psicológico, demonstrando dominância e poder sobre os outros (O’Meara et al., 2011). 

Buckels, Jones, & Paulhus (2013) defendem que a personalidade sádica dever inserida na lista 

de personalidades sombrias, pois se apresentou em seu estudo como um preditor independente. 

O estudo foi conferido em 2 etapas distintas, comprovaram que os sádicos se diferenciam da 

tríade sombria, apresentando comportamentos mais acentuados. No primeiro estudo, 

apresentaram maior disposição a eliminação de insetos e no segundo estudo, apenas os sádicos 

apresentaram disposição para prejudicar uma pessoa inocente.   

A estrutura da avaliação das tendências sádicas diferencia o sadismo psicológico do 

sadismo físico, pois considera que estes são fenômenos distintos. O sadismo físico é menos 

frequente e tem consequências diferentes em suas vítimas (Foulkes, 2019). 

O ambiente de trabalho a presença do sadismo é em sua maioria psicológica, através de 

discriminação, sabotagem, bullying, assédio e falta de empatia (Min, Pavisic, Howald, 

Highhouse, & Zickar, 2019) e caracterizados por comportamentos: 

• violentos - demonstração de comportamento agressivo; 

• prática de bullying; 

• agressão - intencional, verbal ou física; 

• ameaça; 

• opressão; 

• intimidação; 

• humilhação; 

• abuso de poder; 

• autoritarismo. 

6. Interesse Próprio 

Segundo a teoria do egoísmo psicológico, o que interessa é o próprio bem-estar, 

interesse próprio é a motivação do ser humano, desta forma, a maximização da realização dos 
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desejos de status social e financeiro (Grover & Hui, 1994). A busca pelo interesse próprio de 

cada indivíduo resulta no bem-estar geral (Kobayashi, 1996). 

Entretanto, Duska (2016) enfatiza a diferenciação necessária entre o egoísmo e o 

interesse próprio, enquanto o egoísmo é representado com a busca pelo interesse próprio as 

custas de outros, causando algum tipo de sofrimento, o interesse próprio não possui esta 

característica de causar danos aos outros, sendo algo completamente cabível na estrutura social 

do bem comum.  

Jensen & Meckling (1976) na Teoria de Agência abordam o conflito de interesses 

existente entre o gestor e o stakeholder, onde os interesses são muitas vezes divergentes e o 

dilema enfrentado pelo gestor em tentar equilibrar os ensejos dos stakeholders e fazer o que é 

melhor para a empresa, demandaria um fiscalizador, sistemas de monitoramento, políticas de 

incentivos e um custo associado a essa arbitragem. 

Miller & Ratner (1998), em conflito com as teorias de motivações humanas (biologia 

evolucionária, a economia neoclássica, o comportamento e a teoria psicanalítica), obtiveram 

em seu estudo, resultados contraditórios a estas teorias. Em seus cinco estudos os resultados 

apontaram, como fator determinante o comportamento do bem-estar do grupo ao invés de 

resultados pessoais, conforme se acredita como verdade popular. 

7. Rancor 

Antes da publicação do estudo de Marcus et al. (2014) não haviam estudos consistentes 

direcionados a personalidade rancorosa por parte da psicologia. O rancor não figurava entre os 

efeitos de nenhum distúrbio de personalidade ou psicológico e muito menos uma metodologia 

de medição. Somente através de estudos de biólogos evolucionistas e ecônomos foram 

estudados os motivos de tal comportamento, no campo da psicanálise Critchfield, Clarkin, 

Levy, & Kernberg (2008) trataram dos aspectos de autodestrutivo da personalidade, retratando 

o desvio de personalidade através do sofrimento causado a outros em detrimento do próprio 

bem-estar (causar sofrimento a outros, mesmos que signifique sofrer). Essa caracterização de 

sofrer danos com o objetivo de causar mal a outros é o que diferencia esta personalidade das 

outras como a sádica (Min et al., 2019), egoísta (Marcus et al., 2014) e psicopata (Garofalo et 

al., 2018). Caracterizada por: 

• baixa autoestima; 

• ausência de empatia - indiferença para com os outros; 

• insensibilidade; 
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• impulsividade - comportamento de agir precipitadamente, sem reflexão anterior a 

ação, sem avaliar as consequências; 

• raiva; 

• inveja; 

• ressentimento; 

• manipulação - exercício da habilidade de influenciar o comportamento e a decisão 

das pessoas; 

• agressão - intencional, verbal ou física; 

• ausência de culpa; 

• ausência de medo; 

• ausência de ansiedade; 

No contexto organizacional essa personalidade sempre fará parte do cotidiano. Assim 

como as personalidades da tríade sombria, os indivíduos portadores de traços da personalidade 

rancorosa possuem sua contribuição a este ambiente. Falk, Fehr, & Fischbacher (2008), Fehr, 

Glätzle-Rützler, & Sutter (2013) e Wischniewski & Brune (2011) utilizaram em seus estudos 

jogos como o Ultimato e o Ditador com opção de punição, analisando o rancor como fator de 

observação e, como uma de suas conclusões as pessoas rancorosas puniram a “injustiça” 

praticada pelo divisor, mesmo numa relação perde-perde. Este é um exemplo comprovado de 

que o senso de justiça próprio é um fator determinante para o portador da personalidade 

rancorosa.  

8. D - Factor of Personality 

Moshagen et al. (2018) propuseram e testaram sua teoria de que os traços sombrios são 

manifestações específicas de uma disposição comum, e definiram um fator da tendência que 

um indivíduo teria para maximizar seus ganhos pessoais, inclusive através da utilização de 

outros, mesmo que esta ação resulte em sofrimentos e prejuízos aos envolvidos, baseando-se 

em crenças pessoais que serviriam de justificativa para seus atos perversos. 

Embora estudos anteriores já terem comprovado a existência de sobreposição de vários 

traços sombrios como: Tríade Sombria (Paulhus & Williams, 2002), direito psicológico e 

narcisismo (Campbell et al., 2004), rancor e Tríade Sombria (Marcus et al., 2014), e interesse 

próprio e narcisismo (Moore et al., 2012), os pesquisadores avaliaram as personalidades 

sombrias num contexto amplo e geral, a saber, egoísmo, maquiavelismo, desapego moral, 

narcisismo, direito psicológico, psicopatia, sadismo, interesse próprio e o rancor. 
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O estudo de Moshagen et al. (2018) foi realizado on-line e em quatro etapas, envolveu 

nove testes distintos e utilizou a escala de Likert como resposta para as questões relacionadas 

as personalidades sombrias. A primeira etapa foi desenhada para validação da premissa de que 

os traços sombrios surgiriam de uma disposição geral subjacente, compartilhando um núcleo 

comum, refletindo o conceito do D-Factor. Para isso os pesquisadores avaliaram a correlação 

entre as personalidades sombrias aos pares, numa amostra de trezentos e quatro participantes, 

encontrando fortes associação entre o egoísmo e maquiavelismo (p = ,78), maquiavelismo e 

psicopatia (p = ,80), psicopatia e rancor (p = ,80), rancor e o sadismo (p = ,62), sadismo e o 

desengajamento moral (p = ,47), desengajamento moral e o direito psicológico (p = ,55) dentre 

outros.  

A segunda etapa replicou numa escala maior utilizada no primeiro estudo, numa amostra 

maior de um mil e noventa e quatro participantes, utilizando o egoísmo como indicador da 

validade do D-Factor em relação ao campo do comportamento ético e moral questionável, 

através da utilização do jogo do ditador (Daniel Kahneman) simultaneamente. Os resultados 

obtidos foram muito similares ao primeiro estudo, com forte associação entre o egoísmo e 

maquiavelismo (p = ,80), maquiavelismo e psicopatia (p = ,77), psicopatia e rancor (p = ,72), 

rancor e o sadismo (p = ,69), sadismo e o desengajamento moral (p = ,58), desengajamento 

moral e o direito psicológico (p = ,56) dentre outros. No que se refere a utilização do egoísmo 

através do jogo do ditador, como meio de se obter maiores explicações sobre o fator comum, 

observou-se a tendência de egoísmo através da prática dos jogadores de manterem em média 

59% da distribuição para si mesmo, associando positivamente os nove traços de personalidade 

avaliados ao comportamento egoísta. Com o intuito de investigar se os traços de personalidade 

poderiam explicar a tendência para as escolhas no jogo do ditador, os autores efetuaram a 

regressão do egoísmo nos nove fatores avaliados e observaram que o eles representavam um 

forte preditor para tal comportamento egoísta no jogo (representando 15% da variação), 

fortalecendo a argumentação sobre maximização dos ganhos na definição do fator sombrio. 

A terceira etapa, além de replicar os dois primeiros estudos utilizando uma amostra mais 

diversificada, contendo oitocentos e oitenta e três participantes, foi estendido de forma a 

capturar o comportamento antiético da trapaça no jogo do ditador, avaliar o significado teórico 

e a importância do D-Factor de maneira mais abrangente, através da seleção das nove 

características sombrias que demonstraram uma correlação nas etapas anteriores, e determinar 

se o D-Factor poderia ser entendido como a representação de um único traço básico de 

personalidade ou o reflexo de uma mistura de vários traços básicos de personalidade dentro do 
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espaço abrangidos por modelos amplos de estrutura básica da personalidade, como é a caso do 

Modelo de Cinco Fatores e o modelo de personalidade HEXACO. 

A quarta e última etapa investigou a proposição dos autores de que o D-Factor é uma 

medida de tendência geral independente de qualquer variável indicadora, um único ou conjunto 

de traços de personalidade sombria, representando assim um núcleo comum. 

Com os resultados puderam concluir que os traços de personalidade sombria estão 

interligados numa base comum, e definiram uma forma de mensurar a presença desta disposição 

para o comportamento ético, moral e social questionável nos indivíduos, que foi denominada 

de D-Factor. Com base nesta descoberta, sabe-se que uma pessoa que carrega traços 

característicos de um tipo de personalidade sombria também carregaria traços de outras, 

conforme compartilhamento do núcleo comum. 
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III. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa com caráter exploratório, utilizou em seu primeiro passo o processo 

qualitativo, o survey foi utilizado como ferramenta de coleta para identificação da presença da 

personalidade sombria nos CFOs, variável independente, e o processo quantitativo e estudo 

longitudinal para a observação das variáveis de interesse (indicadores financeiros de 

Alavancagem Financeira e ROIC). 

1. Definição da amostra 

A constituição da amostra foi elaborada com base na relação das 422 empresas 

cadastradas e com registros de negociação de suas ações na Bolsa de valores brasileira (B3 - 

Brasil, Bolsa, Balcão) com posição em 29 de Maio de 2020 considerando o período de 2010 a 

2019 obtidas através da disponibilidade das DFPs individualizadas no banco de dados da B3, 

CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e no sistema da Economatica, e foram excluídas as 

empresas do segmento financeiro devido à característica peculiar do setor e além das empresas 

que apresentaram indisponibilidade de dados necessários para obtenção deste estudo, restando 

271 empresas. 

Segundo R. Hogan & Hogan (2001) as equipes se comportam conforme sua liderança e 

a melhor forma de conhecer e avaliar um gestor é através de suas equipes. Por este motivo, a 

pesquisa não foi enviada diretamente para o CFO, a abordagem adotada foi a de obter a 

avaliação através da ótica do observador e, portanto, foram propositalmente escolhidos os 

endereços eletrônicos (e-mail) de contato cadastrado na base de dados da B3, direcionados as 

equipes, garantidos o direito ao anonimato do respondente e a impossibilidade de identificação 

da empresa explicitamente neste estudo sem prévia autorização. Isto feito, as respostas 

recebidas (56 respostas) passaram pelo último filtro, o critério temporal mínimo, para se manter 

uma base temporal consistente para a observação do efeito pesquisado, foram excluídas as 

empresas que não apresentaram um tempo mínimo de três anos de permanência do CFO no 

período analisado, resultando numa amostra de 53 CFOs e empresas a serem analisadas. 

2. Dados 

Estudos como o de D’Souza et al. (2019) analisaram a relação entre a maximização de 

ganhos empresariais, através da disposição para manipulação de resultados por parte de 

gestores, a propensão em assumir riscos financeiros, de investimento de Sekścińska & 

Rudzinska-Wojciechowska (2020), divulgação de informações para tomada de decisão por 
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parte dos investidores de Majors (2016), são alguns exemplos que validam a relação de análise 

de informações financeiras e as personalidades sombrias. 

Os dados necessários para execução desta pesquisa foram obtidos através de dois 

métodos de pesquisa. Para a identificação da presença da personalidade sombria nos CFOs 

utilizou-se o modelo qualitativo através do survey como ferramenta de coleta das informações 

necessárias para identificação no modelo do D-Factor e o modelo quantitativo para obtenção 

das informações financeiras das empresas, retiradas das DFPs disponíveis no banco de dados 

da B3 e da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e os indicadores financeiros obtidos no 

banco de dados do sistema da Economatica. 

No contexto de avaliarmos a alteração nos indicadores financeiros das companhias em 

função da presença da personalidade sombria, tendo como fundamento a responsabilidade dos 

CFOs em responder pelo resultado da companhia como um todo, a escolha dos indicadores 

financeiros visou prioritariamente avaliar indicadores com características como: importância e 

representatividade, simplicidade e independência em sua interpretação e a liberdade de 

inferências externas e subjetivas. Neste processo, não foram analisadas medidas importantes e 

muito utilizadas no mercado como, por exemplo o MVA (Market Value Added), este por possuir 

uma carga representativa quanto a expectativas futuras e subjetividade quanto a percepção do 

mercado. Desta forma esperou-se através da Alavancagem Financeira e do ROIC (Return on 

Invested Capital) a captura do efeito da personalidade sombria nos CFOs no resultado dos 

indicadores através dos anos analisados.  

Alavancagem financeira 

Utilização de recursos financeiros de terceiros, contraídos como dividas (ex.: 

empréstimos e debêntures), com o objetivo de financiar o crescimento elevando os resultados 

sobre o patrimônio líquido (Brealey, Myers, & Allen, 2011; Ross, Westerfield, & Jaffe, 2003). 

Basicamente este indicador demonstra o quanto a empresa está ganhando através da utilização 

do capital de terceiros. 

O aumento da rentabilidade do patrimônio da empresa através de endividamento, pode 

ser capturado pela equação 1. 
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Equação 1: 

𝐺𝑟𝑎𝑢 𝐴𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑎𝑔𝑒𝑚 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎 =

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝐷𝑒𝑠𝑝. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎 
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜

 

Interpretação do resultado; 

GAF = 1,0 nula = sem ganho ou perda financeira através da utilização de endividamento, 

a empresa não conseguiu alavancar seus ganhos através da utilização do capital de 

terceiros; 

GAF > 1,0 existe = ganho ou benefício financeiro adicional através da utilização do 

endividamento, a empresa conseguiu alavancar seus ganhos através do capital de 

terceiros; 

GAF < 1,0 não existente = houve prejuízo através da utilização do endividamento, o 

custo do capital de terceiros foi superior aos resultados alcançados ela empresa. 

 ROIC 

O Retorno sobre o Capital Investido - ROIC (Return on Invested Capital), Equação 2, é 

um dos indicadores de desempenho financeiro mais utilizados, e através dele podemos 

identificar a geração de ganhos atrelados ao montante de capital investido pela empresa, 

fornecendo uma visão clara do lucro que a empresa está gerando através da utilização do todo 

o capital empregado, seja ele próprio ou de terceiros. É uma métrica de comparação que permite 

a avaliação de desempenho de uma empresa independente de seu porte ou capacidade de 

investimento, pois é relativa ao montante de investimento empregado e seu respectivo retorno 

e, além disso possui comparabilidade com o custo de capital da empresa (Damodaran, 2007). 

Equação 2: Cálculo do ROIC 

𝑅𝑂𝐼𝐶 (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙)  =   𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 / 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Onde: 

Equação 3: Cálculo do NOPAT 

NOPAT: Lucro Operacional Líquido Após os Impostos 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 (𝑁𝑒𝑡 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠)  =  𝐸𝐵𝐼𝑇 (1 −  𝑡)  

• EBIT: Lucro operacional antes dos juros e impostos 

• t: Alíquota de imposto 

Invested Capital: Total de capital líquido investido por credores e acionistas  
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3. Desenvolvimento e Metodologia 

A survey foi composta por dezesseis perguntas extraídas do estudo de Moshagen et al., 

(2018), conforme Apêndice A, disponíveis no website (https://qst.darkfactor.org) que os 

próprios pesquisadores mantêm até os dias atuais para continuidade de sua pesquisa, foram 

inseridas no website e o resultado da consulta relacionado ao respectivo CFO e empresa da 

amostra. Confirme instruções dos autores as dezesseis perguntas trariam uma estimativa 

aproximada do D-Factor, suficientes para a afirmação da presença da personalidade sombria 

para nossa pesquisa. De posse desta informação, pôde-se ter a primeira variável, presença ou 

não da personalidade sombria no CFO avaliado, o qual foi estabelecido o score 2,5, todos acima 

deste valor serão considerados como portadores da personalidade sombria, variável binária (sim 

ou não) para o estudo. 

As consultas das informações financeiras contidas nas DFPs foram efetuadas nos 

websites oficiais das respectivas instituições (B3 e CVM) e os indicadores financeiros 

(Alavancagem Financeira e ROIC) obtidos através da consulta no banco de dados do sistema 

Economatica. Para a observação do efeito desejado, efeito nos indicadores financeiros, após a 

entrada do CFO na empresa, foi adotado o período total de observação de cinco anos sendo: 

comportamento nos dois anos antes da entrada do CFO e o comportamento nos três anos após 

a entrada. Nem todos os CFOs começaram o ano completo nesta posição, para aqueles que 

assumiram a posição antes de meados do segundo trimestre do ano fiscal, considerou-se a 

contagem do ano completo para a posição e o mesmo raciocino serviu para a saída do CFO, 

considerado o ano completo para uma saída após meados do terceiro trimestre.  

Devido à variação entre as datas de entrada dos CFOs nas empresas avaliadas adotou-

se a seguinte estrutura para arranjo dos dados. Os valores dos indicadores foram posicionados 

de tal maneira que os valores correspondentes aos anos antes e depois das entradas dos CFOs 

nas empresas coincidam na posição, ou seja, estejam alinhados, conforme Figura 1.  

Figura 1. Arranjo dos Dados - alinhamento de períodos 

 Dados Originais 

https://qst.darkfactor.org/
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Fonte: elaboração própria 

Os novos valores dos indicadores para cada ano serão os seguintes: 

•  pre2: 2 anos antes da entrada do CFO na empresa 

•  pre1: 1 ano antes da entrada do CFO na empresa 

•  pos1: ano de entrada do CFO na posição 

•  pos2: 2º ano desde a entrada do CFO na posição 

•  pos3: 3º ano desde a entrada do CFO na posição 

Para atingir os objetivos do estudo, realizamos uma análise descritiva dos dados 

coletados. Isto permitirá identificar padrões e detectar relações tanto entre os indicadores, como 

entre eles e a personalidade sombria. Utilizaremos principalmente a média, quartis, mínimo e 

máximo, assim como os gráficos de histograma, boxplot e densidade das variáveis para explorar 

as distribuições de cada variável individualmente e por grupos da personalidade sombria.  

A média é uma das principais medidas de resumo e a utilizamos para obter o 

comportamento médio dos indicadores financeiros das empresas dado que elas estão 

relacionadas a um CFO com ou sem a personalidade sombria. O mínimo e máximo de cada 

variável, permite identificar facilmente erros de medição ou valores absurdos, possíveis outliers 

na amostra. 

Os quartis dividiram a variável em 4 grupos de observações, tendo cerca de 25% das 

empresas em cada deles. Desta forma temos que o quartil 25% como valor da variável que 

separa a amostra mantendo 25% das empresas abaixo desse valor e 75% acima. A mediana 

correspondente ao quartil 50%, e o quartil de 75% divide a amostra em 75% das empresas com 

valores dos indicadores abaixo deste valor e 25% acima dele. Estas quantidades permitem 

identificar pontos de corte em variáveis que utilizaremos para definir a intensidade da 

personalidade sombria, assim como para a construção dos Boxplot. 

Dados Arranjados 
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Serão demonstrados vários gráficos na discussão, entre eles o histograma, densidade e 

o boxplot, estes permitem explorar a distribuição das variáveis utilizadas assim como a 

identificação de uma disposição comum quando comparados entre grupos. 

Fora analisado o comportamento médio dos indicadores por ano para estudar a evolução 

no tempo e identificar, em geral, se houve mudanças significativas dos valores dos indicadores 

das empresas após a entrada dos CFOs, com e sem a personalidade sombria. Com o auxílio das 

medidas descritivas foi criado novos pontos de cortes que permitiam analisar de maneira 

profunda o que acontece nas empresas cujos CFOs apresentam a personalidade sombria. Para 

isto buscou-se o auxílio gráfico do Line Plot ou Mean Plot. Assim podemos observar as médias 

das variáveis por ano permitindo fazer uma linha com evolução dos indicadores no tempo 

comparando os diversos grupos, como é o caso da presença e ausência da personalidade sombria 

ou a intensidade deste. 

Serão apresentados a utilização de algumas técnicas não paramétricas para comparar o 

desempenho dos indicadores por cada grupo de personalidade sombria.  

No intuito de identificar a relação existente entre a presença da personalidade sombria 

e os indicadores analisados também se estudou a correlação linear de Spearman entre os 

indicadores por grupo de personalidade. A correlação demonstra o coeficiente da relação linear 

entre duas variáveis, sendo 1, concluiremos que existe uma alta correlação entre as variáveis 

envolvidas. 

O teste Wilcoxon-Mann-Whitney foi utilizado para testar as diferenças para presença 

contra ausência da personalidade sombria em cada indicador. Este teste é uma alternativa não 

paramétrica ao teste t de Student para duas populações independentes. Está baseado na 

comparação das duas amostras para se saber se uma delas tende a ter valores maiores do que a 

outra, ou se elas têm a mesma mediana. Da mesma forma, o teste não paramétrico alternativo 

ao ANOVA para comparar mais de duas populações é o teste de Kruskal-Wallis. Utilizou-se 

este teste para comparar as amostras quando avaliado os níveis de intensidade da personalidade 

sombria. 

Para realizar as análises dos dados foi necessária a colaboração de um especialista em 

análise estatística, que utilizou a ferramenta R como software para realizar os cálculos no 

sistema operacional Manjaro Linux. 

Efetuados as considerações e procedimentos descritos anteriormente, partimos para a 

análise dos dados e seus respectivos resultados conforme detalhamento a seguir. 
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IV. RESULTADOS 

No Apêndice B são compartilhados os dados e o controle das informações da amostra 

(N = 53 empresas e CFOs) levantadas para a pesquisa. 

A Tabela 1 mostra a distribuição dos scores do D-Factor conforme resultado das 

cinquenta e três consultas efetuadas e a caracterização da variável independente (SIM ou NÃO), 

nela podemos observar que 88.7% dos CFOs da amostra apresentam a personalidade sombria, 

de modo que esta parece ser uma característica associada aos CFOs das empresas. 

Tabela 1 - Frequência da Personalidade Sombria nos CFOs das Empresas da Amostra 

 D-Factor (score)  

Personalidade Sombria 0 a 2,5 2,6 a 5,0  

NÃO 6 0  

SIM 0 47  

Total 6 47 53 

Fonte: elaboração própria 

A análise inicial das variáveis revelou valores extremos na amostra que podem ser 

considerados outliers, conforme observado na Tabela 2, as empresas 36 e 13, por apresentarem 

índices de Alavancagem Financeira nos anos pre1 = -1570,44 e pos3 = 126,64 respectivamente 

e a empresa 35 por apresentar ROIC pos1 = -465,85. Estas empresas foram identificadas com 

valores extremos na amostra, no entanto, elas permaneceram na análise, pois os valores dos 

indicadores obtidos por estas não foram erros de medição, são valores atingíveis, 

principalmente em momentos de crises ou de intensos investimentos nas empresas. Elas foram 

removidas temporariamente apenas quando elas dificultavam a visualização dos efeitos dos 

indicadores no ano correspondente. 

Tabela 2 - Medidas Resumo das Variáveis Analisadas na Pesquisa. 

  

  Variável N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo 25% Mediana 75% Máximo 

score 53 2,93 0,49 1,44 2,88 2,94 3,25 3,56 

Alavancagem 

Financeira 

 

pre2 53 3,87 11,98 -6,01 0,86 1,17 1,98 75,79 

pre1 53 -30,98 215,9 -1570,44 0,16 1,11 1,85 17,58 

pos1 53 0,03 3,82 -18,88 0,34 1,06 1,66 5,69 

pos2 53 -0,29 6,94 -37,91 0,57 1,25 1,87 11,25 

pos3 53 5,03 19,39 -27,84 1,05 1,48 2,4 126,64 
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  Variável N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo 25% Mediana 75% Máximo 

score 53 2,93 0,49 1,44 2,88 2,94 3,25 3,56 

ROIC 

 

pre2 53 4,82 7 -13,56 1,63 5,46 8,01 24,84 

pre1 53 2,47 9,66 -33,53 -1,62 2,89 8,48 17,92 

pos1 53 -4,69 64,99 -465,85 1,15 4,39 9,48 17,74 

pos2 53 2,72 14,36 -63,27 1,01 4,96 9,24 29,43 

pos3 53 4,5 7,94 -15,03 1,66 5,07 9,25 18,13 

Fonte: elaboração própria 

A Tabela 3 mostra as principais medidas resumo do D-Factor (score) segundo a 

presença da personalidade sombria. Note que o score máximo para o grupo de CFOs sem a 

personalidade sombria é 2,25 sendo o mínimo de aqueles que apresentam a personalidade 2,63, 

de modo que há uma separação clara entre estes dois grupos. 

Tabela 3 - Média, Mínimo e Máximo do D-Factor na Amostra 

 D-Factor (score) 

Personalidade Sombria Média Mínimo Máximo 

NÃO 1,8 1,44 2,25 

SIM 3,08 2,63 3,56 
Fonte: elaboração própria 

Os histogramas e boxplot das variáveis sugeriram um comportamento assimétrico dos 

valores dos indicadores em cada ano conforme Apêndice C. Isto sugere o uso de técnicas não 

paramétricas na análise. 

1. Valores dos Indicadores por Grupo Depois da Entrada do CFO 

Sob a suspeita de não normalidade das variáveis, analisamos o comportamento das 

variáveis sob a ótica binária no período dos três primeiros anos de gestão do CFO, mediante o 

gráfico das densidades, conforme Apêndice D. Constatou-se que as densidades estudadas 

também não apresentaram comportamento normal nos indicadores quando avaliados dentro dos 

grupos portadores e não portadores de personalidade sombria, entretanto verificou-se um efeito 

de mascaramento entre estes dois grupos, pois a concentração de valores de ambos se 

apresentam muito próximas, no entanto, com variabilidade ou dispersão diferentes. 

Devido ao comportamento dos indicadores e as diferenças de tamanho de amostra nos 

dois grupos analisados o efeito da personalidade sombria pode estar sendo mascarado. De modo 

que além de analisar a personalidade sombria categorizada como presença e ausência, 
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sugerimos uma categorização desta variável em função da intensidade da personalidade 

sombria. 

2. Categorização da Amostra Portadora da Personalidade Sombria Segundo o Nível de 

Intensidade 

• Para a nova variável do fator sombrio foram considerados os pontos de corte: 

• até 2,5 NÃO é portador do fator sombrio; 

• a partir de 2,5 até 2,9 (média do score) Portador do fator sombrio com BAIXA 

intensidade; 

• a partir de 2,9 até 3,2 (percentil 75%) Portador do fator sombrio com intensidade 

MODERADA; 

• a partir de 3,2 Portador do fator sombrio com ALTA intensidade. 

A Tabela 4 mostra a categorização aplicada no grupo de CFOs segundo a intensidade 

dos portadores da personalidade sombria. Considerando a nova classificação temos que o 

11.32% (6 empresas) da amostra não apresenta personalidade sombria, 24.53% (13 empresas) 

apresenta personalidade sombria Baixa, 41.51% (22 empresas) moderada e 22.64% (12 

empresas) Alta. 

Tabela 4 - Categorização dos portadores da personalidade sombria 

  D-Factor (score)   

  0 a 2,5 2,6 a 2,9 3,0 a 3,2 3,3 a 5,0   

Personalidade Sombria Não Baixo Moderado Alto   

NÃO 6 0 0 0   

SIM 0 13 22 12   

Total 6 13 22 12 53 
Fonte: elaboração própria 

Após categorização, foi analisado o comportamento das variáveis sob a nova ótica no 

período dos três primeiros anos de gestão do CFO, conforme Apêndice E. Constatou-se que as 

categorias com melhores desempenhos foram os não portadores e os portadores em escala 

moderada que apresentaram comportamentos similares, assim como as escalas baixa e alto 

também apresentaram comportamentos parecidos entre si. 
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3. Evolução Temporal 

3.1 Alavancagem financeira 

A análise temporal da Alavancagem Financeira demonstrou que as empresas em que o 

CFO não apresentou a personalidade sombria mantiveram-se com os valores constantes do 

indicador. Já nas empresas com CFO portador da personalidade sombria apresentaram um 

aumento do valor depois da entrada do CFO, conforme Tabela 5 e Figura 2. 

Tabela 5 - Alavancagem financeira - médias anuais para os 2 anos antes da entrada do CFO e 

os 3 anos de sua gestão. 

Personalidade Sombria Ano Média % 

NÃO 

pre2 1,17 

pre1 1,18 

pos1 1,25 

pos2 1,16 

pos3 1,65 

SIM 

pre2 4,21 

pre1 -35,08 

pos1 -0,12 

pos2 -0,47 

pos3 5,46 
Fonte: elaboração própria 

Nota-se na Figura 2 que os valores extremos parecem estar afetando fortemente a 

análise, por tanto, vamos removê-los temporariamente para analisar melhor o comportamento 

deste indicador no tempo. 
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Figura 2. Mean Plot da Alavancagem Financeira - médias anuais segundo a personalidade 

sombria 

Fonte: elaboração própria 

Mesmo após a eliminação de possíveis outliers, podemos observar o efeito da entrada 

do CFO portador da personalidade sombria, demonstrado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Alavancagem financeira - médias anuais sem outliers 

Personalidade Sombria Ano Média % 

NÃO 

pre2 1,17 

pre1 1,18 

pos1 1,25 

pos2 1,16 

pos3 1,65 

SIM 

pre2 1,81 

pre1 -1,68 

pos1 -0,19 

pos2 -0,17 

pos3 3,62 
Fonte: elaboração própria 

As empresas que contrataram um CFO portador da personalidade sombria apresentaram 

uma queda na Alavancagem Financeira antes da mudança de gestão, e vemos que depois da 

entrada deste gestor, houve um aumento evidente do indicador, que no terceiro ano dispara 

inclusive mais acentuadamente que naquelas empresas cujo CFO não é portador da 

personalidade sombria. Figura 3 
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Figura 3. Mean plot da Alavancagem Financeira - médias anuais segundo a personalidade 

sombria sem outliers 

Fonte: elaboração própria 

3.2 ROIC 

A análise temporal do ROIC considerando toda a amostra não apresentou grandes 

desvios para o grupo de CFO que não apresentaram a personalidade sombria, entretanto o outro 

grupo apresentou uma melhora representativa após a entrada do CFO. Tabela 7 

Tabela 7 - ROIC - médias anuais 

Personalidade Sombria Ano Média % 

NÃO 

pre2 6,18 

pre1 4,41 

pos1 5,72 

pos2 5,93 

pos3 6,46 

SIM 

pre2 4,65 

pre1 2,22 

pos1 -6,02 

pos2 2,31 

pos3 4,25 
Fonte: elaboração própria 

Isto é evidenciado na Figura 4 pela queda provocada pelos outliers justamente após a 

entrada dos CFOs. 
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Figura 4. Mean plot do ROIC - médias anuais segundo a personalidade sombria 

Fonte: elaboração própria 

Após a retirada do outlier, Tabela 8 toda a amostra apresentou queda do indicador no 

ano anterior a entrada do CFO, efeito mascarado pelo efeito do outlier na amostra.  

Tabela 8 - ROIC - médias anuais sem outliers 

Personalidade Sombria Ano Média % 

NÃO 

pre2 6,18 

pre1 4,41 

pos1 5,72 

pos2 5,93 

pos3 6,46 

SIM 

pre2 5,17 

pre1 3,72 

pos1 3,92 

pos2 3,13 

pos3 4,79 
Fonte: elaboração própria 

Mesmo os dois grupos apresentando melhora no indicador, o comportamento deste 

crescimento ocorreu de forma distinta nos grupos, o aumento foi mantido nas empresas cujos 

CFOs não apresentaram personalidade sombria, contrário ao comportamento do grupo de CFOs 

portadores da personalidade sombria que enfrentaram em média uma queda no segundo ano 

seguido de uma melhora representativa o terceiro ano. Figura 5  
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Figura 5. Mean plot do ROIC - médias anuais segundo a personalidade sombria sem outliers 

Fonte: elaboração própria 

Logo, considerando apenas esta quebra bi fatorial não podemos concluir claramente o 

efeito causado pelo CFO e sua gestão, e para isso devemos analisar os indicadores para a 

presença da personalidade sombria separadamente conforme a sua intensidade procurando 

explicar o padrão de comportamento nestas empresas.  

4. Evolução Temporal da Amostra Categorizada 

4.1 Alavancagem financeira 

Nesta condição, seguiu-se com a análise por categorização da personalidade sombria 

apresentada na Tabela 5, já excluídos os outliers; pois na presença deles observou-se o mesmo 

padrão absurdo mostrado anteriormente, Tabela 9 e Figura 6. 

Tabela 9 - Alavancagem financeira - médias anuais sem outliers 

Personalidade Sombria Ano Média 

NÃO 

pre2 1,17 

pre1 1,18 

pos1 1,25 

pos2 1,16 

pos3 1,65 

BAIXO 

pre2 3,01 

pre1 -1,22 

pos1 -1,53 

pos2 -4,32 

pos3 0,04 
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Personalidade Sombria Ano Média 

MODERADO 

pre2 0,08 

pre1 -0,23 

pos1 -0,21 

pos2 0,15 

pos3 6,12 

ALTO 

pre2 1,61 

pre1 1,34 

pos1 1,6 

pos2 3,59 

pos3 2,67 

Fonte: elaboração própria 

Conforme a Figura 6, podemos observar que há uma diferença entre os três níveis de 

intensidade da personalidade sombria. Como tínhamos visto anteriormente, o grupo de 

empresas que contratou um CFO sem personalidade sombria manteve os valores do Indicador 

Alavancagem Financeiro constante. Quando o CFO tem personalidade sombria moderada e 

alta, em média á um aumento da Alavancagem Financeira das empresas, sendo mais forte esta 

melhora para o grupo com personalidade sombria moderada (ao longo prazo). Note-se que as 

empresas que contrataram CFOs com fator sombrio baixo não só tiveram uma redução da 

Alavancagem Financeira, o desempenho delas também foi pior que todas as outras empresas 

Figura 6. Mean Plot da Evolução da Alavancagem Financeira sem outliers segundo os níveis 

de intensidade da personalidade sombria. 

Fonte: elaboração própria 
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4.2 ROIC 

Em relação ao ROIC, Tabela 10, o mesmo grupo portador da personalidade sombria 

moderada apresentou um padrão crescente de desempenho, mostrando novamente um 

comportamento equilibrado durante o período analisado e muito parecido com o grupo não 

portador, enquanto os demais grupos portadores da personalidade sombria apresentaram altos 

e baixos.  

Tabela 1 - ROIC - médias anuais sem outliers 

Personalidade Sombria Ano Média % 

NÃO 

pre2 6,18 

pre1 4,41 

pos1 5,72 

pos2 5,93 

pos3 6,46 

BAIXO 

pre2 5,56 

pre1 5,81 

pos1 5,59 

pos2 5,57 

pos3 5,37 

MODERADO 

pre2 5,09 

pre1 3,08 

pos1 3,67 

pos2 4,64 

pos3 5,02 

ALTO 

pre2 6,66 

pre1 3,98 

pos1 4,35 

pos2 2,64 

pos3 3,14 
Fonte: elaboração própria 

As empresas que contrataram CFOs com personalidade sombria alta tiveram um padrão 

de queda não desejável, e as que têm personalidade sombria Baixa permaneceram quase 

constantes. Figura 7 
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Figura 7. Mean Plot da Evolução do ROIC sem outliers segundo os níveis de intensidade da 

personalidade sombria. 

5. Relação entre Indicadores e a Personalidade Sombria 

5.1 Correlação entre os dois indicadores 

Para medir a relação entre a presença da personalidade sombria nos CFOs e os impactos 

nos indicadores financeiros de Alavancagem Financeira e ROIC, utilizou-se a correlação linear 

de Spearman. Os resultados encontrados entre os indicadores de cada um dos três anos segundo 

a presença da personalidade sombria binária (Tabela 11) e na presença da personalidade 

sombria por níveis de intensidade (Tabela 12), sugerem não existir uma relação linear direta 

entre o desempenho dos dois indicadores financeiros e a presença da personalidade sombria nos 

CFOs. Aqui podem estar influindo fatores externos por empresas e por unidade de tempo, já 

que o tempo analisado não necessariamente corresponde com o mesmo ano calendário para 

todas as empresas, assim como recessão econômica ou outros acontecimentos nas empresas 

podem estar mascarando a relação existente entre os dois indicadores analisados. 

Tabela 2 - Correlação linear entre os indicadores de cada um dos três anos segundo a presença 

da personalidade sombria binária 

 Ano 

Personalidade Sombria pos1 pos2 pos3 

NÃO 0,77 0,83 0,37 

SIM 0,25 0,16 -0,03 

Fonte: elaboração própria 
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A Figura 8 mostra os diagramas de dispersão da relação entre os dois indicadores para 

os três anos depois da entrada do CFO. Note que não existe um padrão que diferencia os dois 

grupos de empresas, não há evidência de clusters para aquelas empresas com CFOs com 

personalidade sombria e sem esta. 

Figura 8. Relação entre a Alavancagem Financeira e ROIC nos anos de gestão dos CFOs 

segundo a personalidade sombria 

Fonte: elaboração própria 
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Mesmo considerando a categorização da personalidade sombria por níveis de 

intensidade, não foi encontrado relacionamento algum entre os dois indicadores, Tabela 12 e 

Figura 9. 

Tabela 3 - Correlação linear entre os indicadores de cada um dos três anos segundo os níveis 

de intensidade da personalidade sombria 

 Ano 

Personalidade Sombria pos1 pos2 pos3 

NÃO 0,77 0,83 0,37 

BAIXO 0,58 0,54 0,57 

MODERADO 0,24 -0,01 -0,44 

ALTO -0,05 -0,17 -0,31 

Fonte: elaboração própria 

Figura 9. Relação entre a Alavancagem Financeira e ROIC nos anos de gestão dos CFOs 

segundo os níveis de intensidade da personalidade sombria 
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Fonte: elaboração própria 

5.2 Diferença na personalidade sombria 

5.2.1 Teste Wilcoxon-Mann-Whitney 

Para identificar diferenças entre o grupo de empresas cujos CFOs apresentam 

personalidade sombria e as que não, foi realizado o teste Wilcoxon-Mann-Whitney em cada 

ano depois da entrada dos CFOs para cada indicador. Os testes assumem que as distribuições 

que geraram a amostra são iguais. Os 6 testes realizados (3 para Alavancagem Financeira e 3 

para ROIC) apresentaram um p-valor não significativo, de modo que as diferenças observadas 

nos gráficos da evolução no tempo depois da entrada dos CFOs não são significativas. Tabela 

13 

Tabela 4 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para comparar os dois grupos da personalidade 

sombria 

Indicadores Ano Wilcoxon test W p-valor 

Alavancagem Financeira 

pos1 161 0,59 

pos2 124 0,65 

pos3 140 0,99 

ROIC 

pos1 158 0,65 

pos2 156 0,69 

pos3 156 0,69 

Fonte: elaboração própria 

Lembrando que a hipótese nula para este teste, assume a similaridade em ambos grupos 

da personalidade sombria, ou seja, a hipótese de que o valor do indicador é similar mesmo para 

aquelas empresas cujo CFO possui ou não a personalidade sombria.  
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Como os p-valores foram superiores a 0,05 não podemos rejeitar a hipótese nula, e 

concluímos que os indicadores não são significativamente diferentes quando o CFO possui 

personalidade sombria. Este teste confirma a análise exploratória apresentada nos gráficos de 

densidade para a personalidade sombria binária (Apêndice D), de que os indicadores não 

mudam quando o CFO apresenta o fator da personalidade sombria. 

5.2.1Teste Kruskal-Wallis 

Os testes de Kruskal-Wallis para os 4 grupos segundo os níveis de intensidade da personalidade 

sombria também se mostraram não significativos. Este teste se baseia na suposição de que os 

valores do indicador para todos os grupos de intensidade, incluindo a ausência da personalidade 

sombria seriam iguais. Tabela 14 

Tabela 5 - Teste de Kruskal-Wallis para comparar os 4 grupos dos níveis de intensidade da 

personalidade sombria 

Indicadores Ano Kruskal Wallis test p-valor 

Alavancagem Financeira 

pos1 5,78 0,12 

pos2 10,29 0,01* 

pos3 5,15 0,16 

ROIC 

pos1 0,757 0,85 

pos2 0,793 0,85 

pos3 0,832 0,84 

Fonte: elaboração própria 

Nota: * valor apresentou significância 

Como podemos verificar na tabela acima os p-valores foram, em geral superiores a 0,05 

(sendo apenas o segundo ano na Alavancagem Financeira significativa aos 5%), de modo que 

concluímos que também não há diferença estatisticamente significativa quando consideramos 

os níveis de intensidade da personalidade sombria, logo, não encontramos uma diferença 

relevante entre as empresas. Os gráficos no Apêndice E verificam este resultado, pois não é 

possível diferenciar facilmente as distribuições para cada nível de intensidade e a ausência da 

personalidade sombria. 
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V.  CONCLUSÃO 

A análise dos dados revelou que empresas que contrataram CFOs portadores da 

personalidade sombria apresentaram melhoras mais representativas nos indicadores avaliados 

do que aquelas com CFOs sem a presença da personalidade, embora estas diferenças não serem 

estatisticamente significativas.  

A performance de Alavancagem Financeira nas empresas com CFOs não portadores da 

personalidade sombria mantiveram-se constantes mesmo após a entrada destes gestores, não 

havendo mudanças deste indicador neste grupo de empresas. Por outro lado, em geral, podemos 

sugerir que as empresas com CFOs portadores da personalidade sombria apresentaram aumento 

na Alavancagem Financeira das empresas, sendo este aumento mais notável a partir do segundo 

ano de sua entrada, condizendo com as características das personalidades sombrias apresentadas 

no narcisismo e maquiavelismo. 

O ROIC apresentou uma pequena variação ao longo dos anos nas empresas com CFOs 

não portadores da personalidade sombria, verificando-se um ligeiro aumento no indicador após 

a entrada dos CFOs. Apesar desta pouca variabilidade neste grupo de empresas, os valores deste 

indicador comparado as empresas que possuem CFOs portadores da personalidade sombria, 

mantiveram-se mais rentáveis no período analisado. Este último embora ter apresentado um 

aumento significativo depois da entrada do CFOs, apresentou uma redução nos primeiros anos 

da entrada, de modo que o ROIC não demonstrou melhora quando o CFO é avaliado na 

perspectiva binária, apenas portador ou não da personalidade sombria. Sob a ótica dos níveis 

de intensidade da personalidade sombria, foi possível identificar que as empresas que 

apresentaram CFOs com nível da personalidade sombria moderada conseguiram um aumento 

substancial no ROIC, sugerindo que a presença da personalidade sombria moderada seria a 

melhor opção para um melhor ROIC das empresas. 

Estatisticamente não foi possível estabelecer uma relação direta entre os dois 

indicadores e a presença da personalidade sombria nos CFOs nas empresas avaliadas, ou seja, 

através da metodologia utilizada, estatisticamente não se pôde comprovar que a presença da 

personalidade sombria nos CFOs teria um impacto no desempenho da empresa, assim como 

não se pôde comprovar se CFOs que possuem comprovadamente traços de personalidade 

sombria destroem ou não o valor das empresas em que atuam. Isto pode ter ocorrido devido à 

estrutura dos dados, pois os valores dos indicadores não correspondem com o mesmo ano 

calendário e, mesmo existindo diferenças numéricas evidentes entre os grupos. 

Embora estatisticamente não tenha sido possível a comprovação, a análise dos dados 

forneceu uma importante evidenciação comportamental entre o grupo de portadores da 
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personalidade sombria como, vimos nas ilustrações, existe um comportamento distinto dos 

resultados dos portadores da personalidade sombria, quando observados nos quatro níveis, 

tendo o perfil moderado como grupo que apresentou o melhor desempenho dentre os demais, 

inclusive comparando-o ao grupo que não apresentou a presença da personalidade sombria. 

Este tipo de informação, por representar uma evidenciação significativa, deverá ser melhor 

explorado em pesquisas posteriores com o aprofundamento neste ponto em específico. 

1. Limitações Ponderadas na Aplicação da Pesquisa 

Mesmo o estudo apresentando os cuidados necessários a excussão da pesquisa, vale 

observar em relação à amostra apresentada dos CFOs não portadores da personalidade sombria, 

o seu tamanho em relação ao grupo daqueles que apresentaram a personalidade. Este fator pode 

ter contribuído para a distorção dos resultados apresentados neste grupo. 

Em relação a pesquisa qualitativa efetuada através do relato dos observadores, não se 

pode excluir a possibilidade de inferências externas em que o observador pôde estar sofrendo 

no momento em que respondeu à pesquisa, como o humor, stress, eventos precedentes que 

possam ter direcionado a sua opinião pessoal em relação ao CFO. Entretanto, esta é uma 

restrição quase impossível de ser isolada, mas deve ser observada neste caso. 

Quanto aos respondentes, uma vez garantido o sigilo e anonimato, não foram 

considerados a identificação do sexo, idade, formação, estado civil ou qualquer informação que 

pudesse levar a uma segmentação ou classificação neste grupo. 

O ambiente, processo regulatório e as normas de conduta das empresas avaliadas, 

mesmo sendo fatores importantes para a estrutura organizacional, pois fornecem pistas sobre o 

limite, monitoramento e liberdade de atuação do CFO, não foram o foco desta pesquisa 

portanto, não foram avaliados como variáveis independentes para o estudo.   

2. Futuros direcionadores para pesquisa 

Embora todos os procedimentos da pesquisa foram cuidadosamente seguidos para 

validação cientifica, ainda sim devemos aprofundar no tema da personalidade sombria no 

campo de possibilidades que ela nos permite explorar.  

A pesquisa atual utilizou a ótica do observador para se avaliar a presença da 

personalidade sombria nos CFOs, entretanto seria de grande valia para o meio científico se 

houvesse o cruzamento da visão do próprio CFO, auto relato, fechando assim o lado não 

abordado por esta pesquisa. 
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Por ter apresentado uma evidenciação significativa, com comportamentos distintos dos 

resultados dos portadores da personalidade sombria, a quebra por níveis de intensidade de 

personalidade, deverá ser melhor explorado, pois poderá fornecer respostas em pesquisas 

posteriores que abordem este ponto em específico 

Por mais que estejamos no início destes estudos, a utilização de AI (Artificial 

intelligence) como ferramenta para identificação da personalidade sombria, sem a necessidade 

de entrevistas ou questionários, seria uma promissora ferramenta para futuros estudos como o 

de Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson, & Herrington, (2017) baseado na utilização de fotos 

em mídias sociais para a identificação de personalidade narcisista e autoestima, não havendo a 

necessidade de observadores e muito menos auto relato a serem analisados (ie.: Kern, 

McCarthy, Chakrabarty, & Rizoiu, 2019), retirando assim qualquer fator relacionado a humor 

momentâneo da equação. 

A evolução tecnológica da AI, machine learning e data mining em que estamos 

presenciando são um ótimo campo para ser explorado como ferramenta e banco de informações 

para a captura da personalidade sombria nos indivíduos. Toda informação de nossas vidas, 

lugares frequentados, informações postadas, artigos lidos, dados pessoais, preferencias e 

costumes passa pela web deixando um rastro de “impressões digitais” a serem capturados e 

explorados.  
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VII. APÊNDICE 

A. Questões para identificação do D-Factor. 

 

 

T
ra
ço

 S
o
m

b
rio

P
erg

u
n

ta
s - m

o
d
elo

 1
6

M
éto

d
o
lo

g
ia

 d
e M

ed
içã

o
F

o
n

te

D
esap

eg
o
 m

o
ral

P
esso

as q
u

e são
 m

altratad
as, g

eralm
en

te, fizeram
 alg

o
 p

ara m
erecer isso

.
P

ro
p

en
sity

 to
 M

o
rally

 D
isen

g
ag

e
M

o
o
re, D

etert, T
rev

in
o

, B
ak

er, &
 M

ay
er (2

0
1

2
)

D
ireito

 p
sico

ló
g

ico
E

u
 d

esejaria fazer alg
u

m
as p

esso
as so

frerem
, m

esm
o
 q

u
e sig

n
ificasse ir p

ara o
 in

fern
o
 co

m
 elas.

A
M

R
4
0

K
n

ezev
ic (2

0
0
3

)

N
o
 g

eral, é m
elh

o
r ser h

u
m

ild
e e h

o
n

esto
 d

o
 q

u
e im

p
o

rtan
te e d

eso
n
esto

.

N
o
 g

eral, é m
elh

o
r ser h

u
m

ild
e e h

o
n

esto
 d

o
 q

u
e im

p
o

rtan
te e d

eso
n
esto

.

É
 d

ifícil p
ara m

im
 v

er alg
u
ém

 so
fren

d
o

.

M
eu

 p
ró

p
rio

 p
razer é tu

d
o

 q
u

e im
p

o
rta.

P
o

r q
u

e eu
 d

ev
eria m

e p
reo

cu
p

ar co
m

 o
u
tras p

esso
as, q

u
an

d
o

 n
in

g
u
ém

 se p
reo

cu
p

a co
m

ig
o

? 

É
 d

ifícil p
ara m

im
 v

er alg
u
ém

 so
fren

d
o

.

M
eu

 p
ró

p
rio

 p
razer é tu

d
o

 q
u

e im
p

o
rta.

É
 sen

sato
 g

u
ard

ar in
fo

rm
açõ

es as q
u
ais v

o
cê p

o
ssa u

sar m
ais tard

e co
n
tra o

u
tras p

esso
as

S
h
o

rt D
ark

 T
riad

 
Jo

n
es, &

 P
au

lh
u

s (2
0
1

4
)

A
 m

aio
ria d

as p
esso

as m
erece resp

eito
.

S
h

o
rt D

ark
 T

riad
 (G

erm
an

 v
ersio

n
)

M
aaß

, &
 Z

ieg
ler (2

0
1

7
)

N
arcisism

o
E

u
 lam

en
to

 q
u
an

d
o
 alg

o
 q

u
e eu

 faço
 d

eix
a as p

esso
as ch

atead
as.

L
o

w
 S

elf-C
o
n

tro
l (S

elf-C
en

tred
n

ess co
m

p
o

n
en

t)
G

rasm
ick

, T
ittle, B

u
rsik

, &
 A

rn
ek

lev
 (1

9
9

3
)

E
u

 ten
to

 n
ão

 p
reju

d
icar n

in
g

u
ém

 en
q
u

an
to

 p
ersig

o
 m

eu
s o

b
jetiv

o
s.

L
ev

en
so

n
 S

elf-R
ep

o
rt P

sy
ch

o
p

ath
y

L
ev

en
so

n
, K

ieh
l, &

 F
itzp

atrick
 (1

9
9

5
)

V
in

g
an
ça n

ecessita ser ráp
id

a e só
rd

id
a.

P
esso

as q
u

e m
e sacan

eiam
 sem

p
re se arrep

en
d

em
 d

isso
.

V
in

g
an
ça n

ecessita ser ráp
id

a e só
rd

id
a.

P
esso

as q
u

e m
e sacan

eiam
 sem

p
re se arrep

en
d

em
 d

isso
.

R
an

co
r

E
u

 estaria d
isp

o
sto

 a receb
er u

m
 so

co
 se alg

u
ém

 q
u

e n
ão

 g
o

sto
 receb

esse d
o
is so

co
s.

S
p
itefu

ln
ess S

cale
M

arcu
s, Z

eig
ler-H

ill, M
ercer, &

 N
o

rris (2
0
1

4
)

E
u

 n
ão

 p
o

sso
 im

ag
in

ar q
u

e ser ru
im

 co
m

 o
s o

u
tro

s p
o

ssa ser ex
citan

te.

E
u

 ev
ito

 h
u

m
ilh

ar o
s o

u
tro

s.

F
erir alg

u
ém

 m
e faria sen

tir m
u
ito

 d
esco

n
fo

rtáv
el.

F
erir alg

u
ém

 m
e faria sen

tir m
u
ito

 d
esco

n
fo

rtáv
el.

N
o
ta

. F
o

n
te: A

d
ap

tad
o
 d

o
 w

eb
site (h

ttp
s://q

st.d
ark

facto
r.o

rg
) D

ark
 F

acto
r o

f P
erso

n
ality

O
'M

eara, D
av

ies, &
 H

am
m

o
n
d

 (2
0
1

1
)

W
eig

el, H
essin

g
, &

 E
lffers (1

9
9

9
)

K
n

ezev
ic (2

0
0
3

)
A

M
R

4
0

Jo
n

es, &
 P

au
lh

u
s (2

0
1

4
)

S
h
o

rt D
ark

 T
riad

 

A
ssessm

en
t o

f S
ad

istic P
erso

n
ality

P
lo

u
ffe, S

ak
lo

fsk
e, &

 S
m

ith
 (2

0
1
7

)

E
g

o
ísm

o

In
teresse p

ró
p

rio

M
aq

u
iav

elism
o

P
sico

p
atia

S
ad

ism
o

E
g

o
ism

 S
cale

S
h
o

rt S
ad

istic Im
p
u

lse S
cale



61 

B. Planilhamento das informações da amostra. 

   Alavancagem Financeira ROIC (%) 

ID 
Pers. 

Sombria 
D-Factor pre2 pre1 pos1 pos2 pos3 pre2 pre1 pos1 pos2 pos3 

1 SIM 3,25 0,93 0,97 0,89 1,96 0,93 3,28 4,17 4,78 6,75 4,02 

2 Não 1,44 1,04 2,03 1,55 1,30 2,40 10,60 0,58 13,67 12,67 4,88 

3 SIM 2,69 2,39 -48,84 -1,03 1,28 1,02 3,32 -0,72 -1,01 -6,99 -5,40 

4 SIM 2,88 2,13 16,70 -1,42 3,40 2,81 7,11 17,08 9,77 16,52 15,94 

5 SIM 3,00 1,54 1,85 1,33 1,49 1,80 5,23 3,13 2,04 3,67 3,95 

6 SIM 3,38 26,92 -70,27 -4,74 -2,53 1,05 -13,56 -8,73 -14,19 -50,14 11,68 

7 SIM 3,56 2,34 3,28 1,66 1,87 1,86 3,93 -4,42 3,23 6,06 6,68 

8 SIM 3,56 1,53 1,02 0,70 1,11 1,86 15,31 12,65 10,46 10,79 9,32 

9 SIM 3,56 2,01 1,07 1,05 1,05 1,00 -4,31 10,14 9,96 1,51 -10,33 

10 SIM 2,88 23,83 17,58 -11,35 -37,91 1,62 4,66 -1,62 -8,57 -1,43 2,53 

11 SIM 3,56 2,90 5,37 4,13 6,70 10,26 -3,72 -19,95 -5,28 -16,65 -15,00 

12 SIM 3,00 -1,84 0,83 0,93 1,31 1,14 -0,33 -4,11 -1,15 2,37 8,51 

13 SIM 3,00 75,79 -8,74 1,26 -2,85 126,64 1,25 -20,44 1,15 29,43 -0,45 

14 SIM 2,88 1,14 0,42 -5,76 -3,00 3,90 3,49 1,70 5,78 2,79 5,84 

15 SIM 2,63 1,13 1,15 1,03 1,25 1,15 5,01 3,77 4,39 4,68 6,89 

16 SIM 3,38 3,14 2,86 3,48 2,55 3,17 5,87 6,37 5,08 5,03 12,33 

17 Não 1,44 1,17 1,25 1,10 0,86 1,57 5,46 1,51 -1,09 -1,48 4,27 

18 SIM 3,44 1,44 -4,77 -5,77 11,25 0,64 12,49 1,55 1,39 -1,68 7,88 

19 SIM 3,25 1,83 1,61 1,76 1,23 3,12 16,40 15,10 15,93 10,90 16,76 

20 SIM 3,13 0,40 -2,33 -2,55 2,51 10,68 -6,53 -2,13 -0,74 7,12 -0,42 

21 SIM 3,13 1,53 1,49 1,92 2,14 2,18 14,70 14,98 15,52 16,38 13,86 

22 Não 1,94 1,04 1,02 1,00 0,99 0,99 8,28 2,87 4,55 8,80 11,11 

23 Não 1,81 1,49 1,25 1,12 1,22 1,78 5,77 3,77 4,84 4,96 6,88 

24 SIM 2,94 -1,43 -1,22 -0,17 0,11 0,46 0,44 1,17 1,25 1,11 1,66 

25 SIM 2,94 1,19 1,19 1,13 1,14 1,26 9,51 11,11 11,11 10,01 7,32 

26 Não 2,25 2,56 1,88 2,38 2,40 2,40 6,54 14,42 10,67 9,63 9,25 

27 SIM 3,38 1,27 -1,55 5,69 5,10 3,29 -11,78 -1,93 -11,64 -11,68 -12,35 

28 SIM 2,94 1,16 -0,07 1,26 1,27 1,35 4,34 2,12 5,45 6,49 6,10 

29 SIM 3,44 3,89 4,04 2,35 4,26 2,24 24,84 17,92 15,17 8,65 7,19 

30 SIM 2,88 0,74 0,28 0,81 0,84 1,17 3,75 2,89 4,27 4,50 3,67 

31 SIM 3,56 1,74 1,88 2,43 2,62 2,25 12,17 10,56 9,16 9,24 7,06 

32 SIM 2,94 1,07 1,00 1,01 1,02 1,05 0,66 -6,18 2,39 3,29 14,23 

33 SIM 2,63 1,06 1,21 1,40 1,54 1,48 6,23 9,45 15,14 18,32 11,14 

34 SIM 3,00 1,23 1,61 2,13 2,82 2,44 9,44 -15,29 -19,08 -10,96 -12,41 

35 SIM 2,63 29,40 4,16 -0,77 0,06 -1,55 -0,34 -33,53 -465,85 -63,27 -15,03 

36 SIM 2,88 13,20 -1,570,4 2,12 -11,89 -27,84 -10,17 -5,16 9,48 5,05 4,56 

37 SIM 3,00 -6,01 -8,57 -18,88 -3,23 13,42 1,97 1,21 1,05 0,47 -3,31 

38 SIM 3,44 -3,51 0,44 0,54 1,71 1,49 12,70 7,32 7,39 12,74 16,67 

39 SIM 2,88 -0,87 -4,30 -2,79 -6,34 -9,70 5,93 5,07 3,49 -0,17 -0,78 

40 SIM 3,00 0,86 0,16 0,95 1,33 1,30 2,55 1,82 2,51 4,18 4,34 

41 SIM 3,06 1,98 1,23 1,25 1,59 51,63 9,29 9,67 4,32 3,47 0,03 

42 SIM 3,06 -0,58 2,08 1,06 1,25 1,31 -4,07 -0,16 1,20 5,14 4,67 

43 SIM 3,13 0,95 1,11 1,36 1,26 1,34 5,57 7,16 10,18 10,37 8,68 

44 SIM 2,94 0,97 1,05 1,22 1,15 1,20 6,17 8,15 6,04 6,27 12,37 

45 SIM 2,69 1,22 1,63 1,78 1,91 1,99 6,64 9,58 12,55 12,29 9,98 



62 

46 SIM 2,94 0,87 4,80 2,06 1,60 1,56 6,38 -3,14 -6,80 -11,85 -9,80 

47 SIM 2,88 -0,23 0,31 0,76 0,19 0,35 8,01 8,48 7,49 6,82 7,73 

48 SIM 2,94 1,79 1,40 1,72 1,20 1,44 16,03 15,91 17,74 18,46 18,13 

49 SIM 2,94 -2,45 1,86 0,74 0,57 1,41 1,63 -2,31 -1,84 -0,10 3,37 

50 SIM 3,06 -4,24 -16,94 -5,51 -20,55 27,38 4,25 2,27 5,21 3,86 3,37 

51 SIM 2,88 0,55 0,44 -0,26 -10,70 -5,40 6,95 8,23 8,22 3,94 1,56 

52 SIM 3,38 1,00 1,13 1,28 1,30 1,35 5,73 3,62 2,92 5,04 5,07 

53 Não 1,94 -0,29 -0,34 0,34 0,17 0,79 0,42 3,30 1,70 1,01 2,35 

Fonte: elaboração própria 

 

C. Histogramas e Boxplot dos Indicadores por ano. 

Histograma: Ano Pre1 Alavancagem 

Financeira 

Boxplot: Ano Pre1 alavancagem 

Financeira 

Histograma: Ano Pre2 Alavancagem 

Financeira 

Boxplot: Ano Pre2 alavancagem 

Financeira 
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Histograma: Ano Pos3 Alavancagem 

Financeira 

Boxplot: Ano Pos3 alavancagem 

Financeira 

Histograma: Ano Pos2 Alavancagem 

Financeira 

Boxplot: Ano Pos2 alavancagem 

Financeira 

Histograma: Ano Pos2 Alavancagem 

Financeira 

Boxplot: Ano Pos2 alavancagem 

Financeira 
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D. Densidades dos Indicadores das empresas depois da entrada dos CFOs com e sem o 

fator sombrio. 

 

 

 

Densidade do Ano Pos1 no Indicador 

Alavancagem Financeira 

Densidade do Ano Pos2 no Indicador 

Alavancagem Financeira 

Densidade do Ano Pos3 no Indicador 

Alavancagem Financeira 
Densidade do Ano Pos1 no Indicador 

ROIC 

Densidade do Ano Pos3 no Indicador 

ROIC 
Densidade do Ano Pos2 no Indicador 

ROIC 
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E. Densidades dos Indicadores das empresas depois da entrada dos CFOs segundo os 

níveis de intensidade do fator sombrio. 

 

Densidade do Ano Pos1 no Indicador 

Alavancagem Financeira 

Densidade do Ano Pos2 no Indicador 

Alavancagem Financeira 

Densidade do Ano Pos3 no Indicador 

Alavancagem Financeira 
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F. Código para geração de tabelas no “R”. 

 

Figura 2. Mean Plot da Alavancagem Financeira - médias anuais segundo a personalidade 

sombria 

```{r fig.width=8 ,fig.height=4} 

ggplot(d1, aes(x=ano, y=mean, colour=fac_sombrio, group=fac_sombrio)) + 

  geom_line() +  

  geom_point() +  

  ggtitle("Evolução da Alavancagem Financeira médias anuais") + # for the main title 

  xlab("") + # for the x axis label 

  ylab("Valores") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title.y = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

``` 

 

Figura 3. Mean plot da Alavancagem Financeira - médias anuais segundo a personalidade 

sombria sem outliers 

```{r message=FALSE, warning=FALSE} 

outliers = c(13,35,36) 

d1 = dados1[-outliers,-c(2,8:13)] 

 

d1 = d1 %>% gather("ano", "value", -fac_sombrio) 

d1$ano = factor(d1$ano,levels = unique(d1$ano), ordered = T, labels = varnames[3:7]) 

 

d1 = d1 %>% 

  group_by(fac_sombrio,ano) %>% 

  summarise(mean = mean(value)) 

``` 
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```{r} 

kable(cbind(d1),  

      caption = "Médias da Alavancagem Financeira por ano e por personalidade 

sombria removendo as empresas que são possívis pontos aberrantes na amostra.", 

      digits = 2, 

      align = "c" 

      ) %>% 

  add_header_above(c("Alavancagem Financieiro" = 3)) %>% 

  kable_styling() 

``` 

 

```{r fig.width=8 ,fig.height=4} 

ggplot(d1, aes(x=ano, y=mean, colour=fac_sombrio, group=fac_sombrio)) + 

  geom_line() +  

  geom_point() +  

  ggtitle("Evolução da Alavancagem Financeira sem outliers")  + # for the main title 

  xlab("") + # for the x axis label 

  ylab("Valores") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title.y = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

``` 

 

Figura 4. Mean plot do ROIC - médias anuais segundo a personalidade sombria 

```{r fig.width=8 ,fig.height=4} 

ggplot(d2, aes(x=ano, y=mean, colour=fac_sombrio, group=fac_sombrio)) + 

  geom_line() +  

  geom_point() +  

  ggtitle("Evolução do ROIC - médias anuais") + # for the main title 
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  xlab("") + # for the x axis label 

  ylab("Valores") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title.y = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

``` 

 

Figura 5. Mean plot do ROIC - médias anuais segundo a personalidade sombria sem outliers 

```{r message=FALSE, warning=FALSE} 

# data para indicador 2 removendo observações 

 

d2 = dados1[-outliers,-c(2:7,13)] 

 

d2 = d2 %>% gather("ano", "value", -fac_sombrio) 

d2$ano = factor(d2$ano, levels = unique(d2$ano),ordered = T, labels = 

varnames[8:12]) 

 

d2 = d2 %>% 

  group_by(fac_sombrio,ano) %>% 

  summarise(mean = mean(value)) 

 

# d1$indicador = factor(rep("Alavancagem Fianncieiro",each = 10)) 

# d2$indicador = factor(rep("ROIC ",each = 10)) 

``` 

 

 

```{r} 

kable(cbind(d2),  

      caption = "Médias do ROIC por ano e por personalidade sombria removendo as 

empresas que são possívis pontos aberrantes na amostra.", 



72 

      digits = 2, 

      align = "c" 

      ) %>% 

  add_header_above(c("ROIC " = 3)) %>% 

  kable_styling() 

``` 

```{r fig.width=8 ,fig.height=4} 

ggplot(d2, aes(x=ano, y=mean, colour=fac_sombrio, group=fac_sombrio)) + 

  geom_line() +  

  geom_point() + 

  ggtitle("Evolução do ROIC  sem outliers") + # for the main title 

  xlab("") + # for the x axis label 

  ylab("Valores") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title.y = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

``` 

 

Figura 6. Mean Plot da Evolução da Alavancagem Financeira sem outliers segundo os níveis 

de intensidade da personalidade sombria. 

```{r fig.width=8 ,fig.height=4} 

ggplot(d1, aes(x=ano, y=mean, colour=fac4, group=fac4)) + 

  geom_line() +  

  geom_point()  +  

  # ggtitle("Evolução da Alavancagem Financeira sem pontos \n aberantes para cada 

categoria da personalidade sombria") + # for the main title 

  ggtitle("Alavancagem Financeira sem outliers por níveis de \nintensidade da 

personalidade sombria") + # for the main title 

  xlab("") + # for the x axis label 

  ylab("Valores") + 
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  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title.y = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

``` 

 

Figura 7. Mean Plot da Evolução do ROIC sem outliers segundo os níveis de intensidade da 

personalidade sombria. 

```{r fig.width=8 ,fig.height=4} 

ggplot(d2, aes(x=ano, y=mean, colour=fac4, group=fac4)) + 

  geom_line() +  

  geom_point()+  

  ggtitle("ROIC sem outliers por níveis de intensidade da personalidade sombria") + # 

for the main title 

  xlab("") + # for the x axis label 

  ylab("Valores") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title.y = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

``` 

 

Figura 8. Relação entre a Alavancagem Financeira e ROIC nos anos de gestão dos CFOs 

segundo a personalidade sombria 

```{r} 

cor_data = data.frame() 

d_sim = subset(dados1,fac_sombrio=="SIM") 

d_nao = subset(dados1,fac_sombrio=="NÃO") 

d_baixo = subset(dados1,fac4=="Baixo") 
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d_mod = subset(dados1,fac4=="Moderado") 

d_alto = subset(dados1,fac4=="Alto") 

cor_sim = numeric() 

cor_nao = numeric() 

cor_baixo = numeric() 

cor_mod = numeric() 

cor_alto = numeric() 

for (i in 1:3) { 

  cor_sim = c(cor_sim,cor(d_sim[,(i+4)],d_sim[,(i+9)],method = "spearman")) 

  cor_nao = c(cor_nao,cor(d_nao[,(i+4)],d_nao[,(i+9)],method = "spearman")) 

  cor_baixo = c(cor_baixo,cor(d_baixo[,(i+4)],d_baixo[,(i+9)],method = "spearman")) 

  cor_mod = c(cor_mod,cor(d_mod[,(i+4)],d_mod[,(i+9)],method = "spearman")) 

  cor_alto = c(cor_alto,cor(d_alto[,(i+4)],d_alto[,(i+9)],method = "spearman")) 

  # plot(d_sim[,(i+4)],d_sim[,(i+9)]) 

  # plot(d_nao[,(i+4)],d_nao[,(i+9)]) 

  # plot(d_baixo[,(i+4)],d_baixo[,(i+9)]) 

  # plot(d_mod[,(i+4)],d_mod[,(i+9)]) 

  # plot(d_alto[,(i+4)],d_alto[,(i+9)]) 

} 

cor_binario = data.frame(rbind(cor_sim,cor_nao)) 

colnames(cor_binario) = c("Ano Pos1", "Ano Pos2","Ano Pos3") 

rownames(cor_binario) = c("Sim", "NÃO") 

 

cor_fac4 = data.frame(rbind(cor_nao,cor_baixo,cor_mod,cor_alto)) 

colnames(cor_fac4) = c("Ano Pos1", "Ano Pos2","Ano Pos3") 

rownames(cor_fac4) = c("Não","Baixo","Moderado","Alto") 

``` 

```{r results='asis'} 

kable(cor_binario,  

      caption = "Correlação linear de Spearman entre os Indicadores cada ano segundo o 

factors ombrio binário", 

      digits = 2, 
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      ) %>% 

  kable_styling() 

``` 

```{r results='asis'} 

kable(cor_fac4,  

      caption = "Correlação linear de Spearman entre os Indicadores cada ano segundo o 

personalidade sombria categorizado (4)", 

      digits = 2, 

      ) %>% 

  kable_styling() 

``` 

```{r fig.width=7 ,fig.height=3.5} 

ggplot(dados1[-c(13,35,36),], aes(pos11,pos12)) + 

  geom_point(aes(colour = fac_sombrio), size = 2) +  

  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos1 segundo a presença \nda 

personalidade sombria binária") + # for the main title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

 

ggplot(dados1[-c(13,35,36),], aes(pos11,pos12)) + 

  geom_point(aes(colour = fac4), size = 2) +  

  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos1 segundo os níveis de \nintensidade 

da personalidade sombria") + # for the main title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title = element_text(size = 13), 
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        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

 

ggplot(dados1[-c(13,35,36),], aes(pos21,pos22)) + 

  geom_point(aes(colour = fac_sombrio), size = 2) +  

  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos2 segundo a presença \nda 

personalidade sombria binária") + # for the main title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

 

ggplot(dados1[-c(13,35,36),], aes(pos21,pos22)) + 

  geom_point(aes(colour = fac4), size = 2) +  

  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos2 segundo os níveis de \nintensidade 

da personalidade sombria") + # for the main title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

 

ggplot(dados1[-c(13,35,36),], aes(pos31,pos32)) + 

  geom_point(aes(colour = fac_sombrio), size = 2)  +  
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  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos3 segundo a presença \nda 

personalidade sombria binária") + # for the main title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

 

ggplot(dados1[-c(13,35,36),], aes(pos31,pos32)) + 

  geom_point(aes(colour = fac4), size = 2) +  

  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos3 segundo os níveis de \nintensidade 

da personalidade sombria") + # for the main title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") + 

  theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 15), 

        axis.title = element_text(size = 13), 

        axis.text = element_text(size = 12, color = "black"), 

        legend.text = element_text(size = 12, face = "bold"), 

        legend.title = element_text(size = 12, face = "bold"))+ 

  guides(color= guide_legend(title="Pers. \nSombria")) 

``` 

 

Figura 9. Relação entre a Alavancagem Financeira e ROIC nos anos de gestão dos CFOs 

segundo os níveis de intensidade da personalidade sombria 

```{r eval=FALSE, include=FALSE} 

cond = 

sort(unique(c(which(abs(pos11)>10),which(abs(pos21)>10),which(abs(pos31)>10)))) 

 

ggplot(dados1[-c(cond,13,35,36),], aes(pos11,pos12)) + 

  geom_point(aes(colour = fac_sombrio), size = 2) +  
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  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos1 por factor binário") + # for the main 

title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") 

 

ggplot(dados1[-c(cond,13,35,36),], aes(pos11,pos12)) + 

  geom_point(aes(colour = fac4), size = 2) +  

  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos1 por factor categorizado (4)") + # for 

the main title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") 

 

ggplot(dados1[-c(cond,13,35,36),], aes(pos21,pos22)) + 

  geom_point(aes(colour = fac_sombrio), size = 2) +  

  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos2 por factor binário") + # for the main 

title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") 

 

ggplot(dados1[-c(cond,13,35,36),], aes(pos21,pos22)) + 

  geom_point(aes(colour = fac4), size = 2) +  

  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos2 por factor categorizado (4)") + # for 

the main title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") 

 

ggplot(dados1[-c(cond,13,35,36),], aes(pos31,pos32)) + 

  geom_point(aes(colour = fac_sombrio), size = 2)  +  

  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos3 por factor binário") + # for the main 

title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") 

 

ggplot(dados1[-c(cond,13,35,36),], aes(pos31,pos32)) + 
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  geom_point(aes(colour = fac4), size = 2) +  

  ggtitle("Relação entre Indicadores no Ano Pos3 por factor categorizado (4)") + # for 

the main title 

  xlab("Alavancagem Financeira") + # for the x axis label 

  ylab("ROIC ") 

``` 

 

Tabela 6 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para comparar os dois grupos da personalidade 

sombria 

```{r} 

wilcox.test(pos11~fac_sombrio) 

wilcox.test(pos21~fac_sombrio) 

wilcox.test(pos31~fac_sombrio) 

 

boxplot(pos11~fac_sombrio) 

boxplot(pos21~fac_sombrio) 

boxplot(pos31~fac_sombrio) 

``` 

 

```{r} 

wilcox.test(pos12~fac_sombrio) 

wilcox.test(pos22~fac_sombrio) 

wilcox.test(pos32~fac_sombrio) 

 

boxplot(pos12~fac_sombrio) 

boxplot(pos22~fac_sombrio) 

boxplot(pos32~fac_sombrio) 

``` 

 

Tabela 7 - Teste de Kruskal-Wallis para comparar os 4 grupos dos níveis de intensidade da 

personalidade sombria 

```{r} 

kruskal.test(pos11~fac4) 
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kruskal.test(pos21~fac4) 

kruskal.test(pos31~fac4) 

 

boxplot(pos11~fac4) 

boxplot(pos21~fac4) 

boxplot(pos31~fac4) 

 

pairwise.wilcox.test(pos21,fac4) 

``` 

```{r} 

kruskal.test(pos12~fac4) 

kruskal.test(pos22~fac4) 

kruskal.test(pos32~fac4) 

 

boxplot(pos12~fac4) 

boxplot(pos22~fac4) 

boxplot(pos32~fac4) 

``` 

 

 

 

 

 


