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Olá, Maria Luiza  

 

Seja Bem-Vinda ao seu Relatório DNA Personalidade 

Ficamos muito felizes que tenha escolhido realizar o seu teste de DNA conosco. Em nosso 
laboratório testamos o seu swab oral, quanto a resposta dos principais genes associados à sua 
personalidade. A Chic apresenta a você um relatório com informações sobre sua genética e 
como ela pode influenciar sua personalidade. 

Você é extrovertido? Menos ansioso em um encontro? Ou cuidadoso quando está no trabalho? 
A genética comportamental mostrou que há uma herdabilidade significativa para traços de 
personalidade. Uma compreensão das variantes genéticas que você carrega ajudará a entender 
melhor a si mesmo e no aprimoramento e desenvolvimento de aspectos de sua personalidade. 

 

Estamos predispostos a uma certa maneira de interagir com as pessoas ao nosso redor. Por 
exemplo, todos conhecemos certas pessoas em nossos círculos sociais que associamos como 
pessoas que gostam de estar em grupos, sorridentes, mudas e assim por diante. 

 

Algumas pessoas parecem estar predispostas a serem abertas e extrovertidas, enquanto outras 
exibem uma disposição mais reservada. Um atributo comumente perceptível entre os indivíduos 
é sua predisposição à extroversão ou introversão. Claro, enquanto algumas pessoas gostam ou 
até buscam atenção e parecem ser extrovertidos naturais, algumas são o oposto. A natureza 
pode ter pretendido que indivíduos de personalidades diferentes desempenhem papéis 
diferentes, conforme demonstrado na passagem seguinte. 

 

Pesquisadores da UC Santa Barbara estudaram 600 membros adultos de uma população 
indígena isolada no centro da Bolívia, os Tsimane, e descobriram que homens que eram 
extrovertidos e abertos estavam associados a ter mais filhos. Os extrovertidos tendem a ser mais 
relaxados durante as reuniões sociais, se divertindo mais com os amigos e assumindo riscos, o 
que pode ser gratificante e perigoso. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade 
de Newcastle mostrou que os extrovertidos eram mais propensos a serem feridos devido ao 
aumento do risco de conflitos. Os introvertidos, por outro lado, tendem a ser mais cuidadosos e 
astutos, aprendendo com as ações de outras pessoas, e não com as próprias. Do ponto de vista 
evolutivo, enquanto os extrovertidos ajudaram a aumentar o tipo, os introvertidos ajudaram a 
preservar. 

 

Fatos associados a genes e traços de personalidade.    
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• A variação de 34 a 47% na empatia é genética; 

• 24% de variação no potencial de liderança é genética; 

• 50% da capacidade de empreendedorismo é devido a fatores genéticos; 

• 20% da variação no nível educacional é genética; 

• 67% da variação do traço de raiva está associada à variabilidade genética;  

• 33% da satisfação com a vida está associada à variação genética. 

 

Neste relatório, apresentamos um perfil de genes que têm sido associados à influência de traços 

de personalidade como potencial de liderança, empatia, extroversão, empreendedorismo, 

capacidade matemática e vários outros atributos relevantes para o caráter e personalidade 

inata. 

 

Citando o famoso cientista Albert Einstein, que era introvertido: “Todo mundo é um gênio. Mas 

se você julgar um peixe por sua capacidade de escalar uma árvore, ele viverá a vida inteira 

pensando que é estúpido”. 

 

Esperamos que este relatório o ajude a se entender melhor e a aprimorar seus melhores 

atributos, além de melhorar as áreas que precisam ser aprimoradas. 

 

Lembre-se de que muitas das informações apresentadas neste relatório são de natureza 

preliminar, assim como o estado atual da pesquisa na área da genética comportamental. 

Portanto, tenha cuidado e discrição em como você usa essas informações. 
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