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Os CEOs supervisionam a vida profissional de milhões de homens e de mulheres e manobram 

centenas de bilhões de euros de capital dos accionistas. A rotina diária e o bem-estar de 

muitas pessoas dependem da sua gestão. 

Uma questão que suscita um aceso debate nos meios económico e financeiros é a 

possibilidade de influência das características dos CEOs na performance económico-

financeira das empresas que gerem. Esta questão afecta directamente os accionistas das 

empresas, pois caso exista essa relação, as características podem optimizar o valor e o 

desempenho da empresa. 

A presente dissertação contribui para a literatura ao estudar diversas características, tanto de 

índole pessoal como educacional dos CEOs. Algumas das principais características são o 

nível universitário, a idade, o número de filhos e a antiguidade (no cargo de CEO, na empresa, 

no quadro e como director). O desempenho empresarial é medido através de vários dados 

financeiros, tais como os rácios de liquidez, rentabilidade, endividamento, actividade e 

mercado. 

De forma a testar a relação entre as características dos CEOs e o desempenho empresarial, foi 

utilizada uma amostra de 273 empresas do índice FTSEurofirst 300 e os seus respectivos 

CEOs, no ano civil de 2006. Estes dados foram financiados pela FCT-

PTDC/GES/65650/2006. Como metodologia para captar a relação existente, efectuaram-se 

correlações entre as múltiplas variáveis em estudo, de forma a expurgar resultados 

estatisticamente significativos.  

O caso prático em estudo auxilia a contratação de um CEO, de acordo com os objectivos 

económico-financeiros da empresa. 

Caso uma empresa tenha como objectivo melhorar os rácios de mercado, esta deverá escolher 

CEOs mais jovens, com um elevado nível universitário, e que estejam pouco tempo na 

empresa, no quadro e como director. Esta análise é de certo modo similar a Judith Chevalier e 

Glenn Ellison, pois na óptica destes autores o desempenho empresarial apresenta melhores 

valores quanto mais jovens forem os gestores de fundos. Assim como os autores Haitao Lia, 

Xiaoyan Zhangb e Rui Zhaoc defendem que gestores mais jovens tendem a apresentar 

melhores desempenhos. 



Os resultados sugerem que a característica principal do gestor que parece influenciar o 

desempenho em todos os âmbitos económico-financeiros da empresa, é o facto de o gestor 

possuir um programa de MBA topo ou quase de topo. Este resultado pode ter duas 

interpretações possíveis. Primeiro, que o conhecimento que é adquirido nesse tipo de MBA 

não pode ser replicado nos programas de MBA com prestígio inferior. Segundo, uma outra 

interpretação possível é de que os programas de topo seleccionam os alunos com melhor 

potencial. Este resultado aqui apresentado é consistente com o estudo de Aron A. Gottesman e 

Matthew R. Morey analisado na presente dissertação. 

 


