
 

 

 

Interação baseada na personalidade 

 

Nuno Miguel Abrantes Fontoura 

 

Thesis to obtain the Master of Science Degree in 

Information Systems and Computer Engineering 

 

Supervisor: Prof. Carlos António Roque Martinho 

 

Examination Committee 

Chairperson: Prof. Paolo Romano 

Supervisor: Prof. Carlos António Roque Martinho 

Member of the Committee: Prof ª Sandra Pereira Gama 

 

  May 2019



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Agradecimentos 

Primeiro que tudo, o meu sincero agradecimento ao meu orientador Prof. Dr. Carlos Martinho pelo 

constante apoio, motivação e disponibilidade durante este longo processo.  

Foi um enorme prazer trabalhar consigo nesta tese, foi absolutamente fundamental para que esta etapa 

tenha sido realizada e ultrapassada. 

Gostava, também, de agradecer à equipa de organização da Global Game Jam por me fornecerem 

todos os esclarecimentos relativamente à logística do evento e à forma como iria decorrer a fase de 

inscrição no evento. 

Por fim, num contexto mais pessoal, um agradecimento especial aos meus familiares e amigos que 

sempre me apoiaram durante todo este período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Personality-based interaction with media content 

Nuno Fontoura 

Instituto Superior Técnico, University of Lisbon, Portugal 

nuno.fontoura@tecnico.ulisboa.pt 

Abstract. Increasingly, customization is assuming an important role in web development, since 

whatever the product we want to create, the main objective is to make the experience adequate and 

satisfactory for the user. Customization can make a fundamental contribution to achieve this goal, since 

if the product created meets the needs and preferences of the users then the probability of them being 

satisfied with the experience will be greater. Currently, there are several recommendation systems 

based on user preferences inferred through previous research habits, however, customization can be 

much deeper. This study allowed us to analyze several ways of customization, in order to evaluate the 

impact of adapting the contents to the personality of the user, in particular, in the context of completing 

online forms. We also studied how the components and the layout of the contents can influence the 

user’s satisfaction regarding their experience of filling out forms. Given the importance of classifying the 

personality type more objectively, the Big Five Model was used to adapt the contents to the user, namely 

the openness to experience dimension that is related to the level of openness to explore and experience 

less traditional situations. In order to effectively explore this dimension, we tried to include in the custom 

form less traditional aspects, even when these can break some usability rules. The results suggest that 

people who are more receptive to new experiences (openness) don’t mind wasting more time doing the 

experiment, but it has to be satisfactory. The results also suggest that the task of filling can influence 

the users' reports regarding their openness to new experiences. 
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Resumo. Cada vez mais a personalização vem assumindo um papel importante no desenvolvimento 

web, visto que qualquer que seja o produto que se pretende criar, o principal objetivo consiste em tornar 

a experiência adequada e satisfatória para o utilizador. A personalização pode ter um contributo 

fundamental para atingir este objetivo, uma vez que, se o produto criado for de encontro às 

necessidades e preferências dos utilizadores então a probabilidade de estes se sentirem satisfeitos 

com a experiência será maior. Atualmente, já existem diversos sistemas de recomendação baseados 

nas preferências do utilizador inferidas através de hábitos de pesquisas anteriores, porém, a 

personalização pode ser muito mais profunda. Este estudo permitiu analisar diversas formas de efetuar 

esta personalização, sendo que avaliou o impacto de se adaptar os conteúdos à personalidade do 

utilizador, em particular, no contexto de preenchimento de formulários online. Estudou-se, 

nomeadamente, como é que as componentes e o layout dos formulários pode influenciar a satisfação 

dos utilizadores relativamente à sua experiência de preenchimento. Dada a importância de classificar 

de forma objetiva a personalidade, recorreu-se ao modelo Big Five, nomeadamente à dimensão 

openness to experience que está relacionada com o nível de abertura da pessoa para experimentar e 

explorar situações menos tradicionais. Para explorar eficazmente esta dimensão, incluiu-se no 

formulário personalizado aspetos menos convencionais, mesmo quando estes podem quebrar algumas 

regras de usabilidade. Os resultados sugerem que as pessoas mais recetivas a novas experiências 

(openness) não se importam de perder mais tempo a realizar a experiência, desde que esta seja 

satisfatória e gratificante. Os resultados também sugerem a possibilidade da tarefa de preenchimento 

poder influenciar o relato dos utilizadores relativamente à sua abertura a novas experiências 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

O desenvolvimento web e a personalização são temas bastante explorados atualmente, sendo que 

se torna de extrema utilidade e importância perceber se existe alguma forma da personalização ser 

usada para melhorar a experiência dos utilizadores. 

Este estudo procura analisar e avaliar o nível de impacto da personalização no uso de aplicações 

ou websites, ou seja, procura estabelecer um paralelismo entre a personalização e o nível de satisfação 

do utilizador relativamente a uma determinada experiência. Torna-se, por isso, extremamente relevante 

e interessante perceber se, ao adaptarmos os conteúdos de um site ao tipo de personalidade do 

utilizador, poderemos aumentar o seu nível de satisfação com a sua experiência, uma vez que, à 

partida, irá existir uma maior afinidade em termos visuais e interativos.  

Em qualquer área digital, existe sempre necessidade de ter uma base de utilizadores regulares de 

modo a aumentar o fluxo de acessos à plataforma pois, qualquer que seja o domínio de aplicação [22], 

quanto maior for o fluxo de acesso maior será também a capacidade de atingir os objetivos traçados 

para o website ou aplicação em questão. Por exemplo, se nos focarmos em áreas de marketing digital, 

lojas online ou plataformas de divulgação de informação, conseguimos facilmente perceber que o 

principal objetivo será sempre ter uma base de utilizadores satisfeitos e regulares considerável [50], 

uma vez que se não houver utilizadores, por mais qualidade que exista, nunca será possível atingir o 

objetivo pretendido (seja este o número de vendas, o número de notícias e informação divulgada com 

sucesso ou outro consoante o domínio aplicacional). 

Posto isto, torna-se óbvio que se conseguirmos adaptar com sucesso os conteúdos da plataforma 

à personalidade do utilizador iremos estar mais próximos de fazer com que este fique satisfeito com a 

sua experiência e, consequentemente, se torne um utilizador regular do nosso website. Ou seja, torna-

se bastante relevante que se estude diferentes abordagens de adaptar os conteúdos e, inclusive, se o 

facto de alterarmos a disposição destes em termos de layout consoante o tipo de utilizador pode ou 

não ter impacto na satisfação deste com a sua experiência. 

Ao adaptarmos os conteúdos e a forma como estes são apresentados ao utilizador de acordo com 

a sua personalidade estaremos a contribuir para melhorar a sua experiência e a aumentar a afinidade 

deste com a plataforma em questão, visto que estaremos a apresentar os conteúdos de acordo com as 

suas preferências e principais interesses. [6] 

Tudo isto pode ser extremamente benéfico no desenvolvimento web, uma vez que, estaríamos a 

criar uma vantagem competitiva numa área já bastante explorada atualmente.  

Como demonstração vejamos, por exemplo, um cenário de preenchimento de formulários online. 

Existem inúmeras situações de recolha de dados em que se torna necessário pedir aos utilizadores 

para preencherem um formulário, pelo que se conseguíssemos estabelecer uma relação entre o nível 

de satisfação do utilizador e o seu tipo de personalidade estaríamos a originar uma enorme vantagem 

competitiva (o que iria, obrigatoriamente, levar a uma nova tendência no mercado pois o número de 

aplicações/websites a usar a personalização passaria a ser muito mais elevado). 
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Assim, o principal objetivo deste estudo centra-se em comprovar se o facto de adaptarmos os 

conteúdos e organizarmos o layout (neste caso específico, do formulário) consoante as preferências e 

interesses do utilizador, teria influência na sua satisfação ao preencher o formulário.  

1.2. Problema  

Um dos grandes objetivos no desenvolvimento web reside na capacidade de captar a atenção e 

curiosidade dos utilizadores. Ao desenvolvermos um website ou aplicação, temos sempre de considerar 

a melhor forma para fazer chegar a informação aos nossos utilizadores, de forma a maximizar a 

probabilidade destes passarem a ser utilizadores regulares da nossa aplicação [22]. Isto leva-nos a um 

problema muito importante e relevante de se abordar que se baseia em perceber como poderemos 

adaptar os conteúdos da nossa aplicação ao utilizador. 

No caso concreto deste estudo, o problema abordado reside em compreender como poderemos 

fazer com que a tarefa de preenchimento do formulário se adeque às características e traços de 

personalidade do utilizador pois, desta forma, estaremos mais perto de garantir que os utilizadores 

realizem a tarefa com maior satisfação. 

Este estudo procura entender se o facto de utilizarmos a personalização para organizar e adaptar 

o modo como o formulário é apresentado quer a nível de conteúdo quer em termos de interface e layout 

levará a que o nível de satisfação com a experiência seja maior por parte do utilizador. 

Resumidamente, o problema abordado neste estudo centra-se em perceber como poderemos 

manter os utilizadores envolvidos e satisfeitos com os conteúdos de um formulário de inscrição. 

1.3. Hipótese 

Para respondermos ao problema referido anteriormente, implementaram-se duas versões de um 

formulário de inscrição da Global Game Jam (eventos de jogos que será descrito posteriormente) que 

os utilizadores tiveram de preencher, sendo que uma das versões foi concebida com base no tipo de 

personalidade (nomeadamente na dimensão openness to experience do modelo Big Five) e outra foi 

desenhada recorrendo apenas às preferências tradicionais e convencionais (apenas com o intuito de 

servir para efeitos de comparação). 

O objetivo centrou-se na organização e adaptação dos conteúdos consoante o tipo de 

personalidade dos utilizadores, em particular a dimensão openness do modelo Big Five (que será 

explicado posteriormente) para aumentarmos a probabilidade da disposição dos conteúdos ser a que, 

à partida, mais interessará aos utilizadores, o que consequentemente irá levar a um maior nível de 

satisfação pois irão sentir que a tarefa se adapta aos seus interesses, características e preferências. 

Assim, a nossa hipótese para solucionarmos o problema abordado centra-se em compreender 

quais são os tipos de conteúdos que um determinado utilizador prefere e organizá-los no nosso 

formulário de modo a que o utilizador sinta que a experiência vai de encontro às suas preferências e 

traços de personalidade. Para além de tudo isto, testámos também diferentes layouts da interface para 

diferentes utilizadores, isto é, tivemos em consideração o tipo de personalidade do utilizador na 

disposição dos conteúdos do formulário em cada uma das versões (o que nos irá permitir avaliar, 
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também, se o modo como as questões do formulário são apresentadas tem algum tipo de influência no 

nível de satisfação do utilizador relativamente à sua experiência ou se, pelo contrário, apenas o 

conteúdo do formulário tem impacto para a pessoa, não tendo qualquer tipo de relevância o layout em 

que esta é apresentada). 

Para adaptarmos a interface do formulário à personalidade, baseámo-nos em teorias da 

personalidade, mais concretamente, na teoria Big Five que, de forma muito resumida, é uma teoria que 

se refere a cinco dimensões da personalidade descritas pelo método lexical, baseando-se numa análise 

linguística e empírica. [18]  

Esta teoria será descrita, pormenorizadamente, noutra secção deste documento mas importa 

referir, desde já, que a dimensão escolhida para efeitos de análise e métodos de avaliação será a 

abertura para a experiência (openness to experience). 

Escolhemos esta dimensão em detrimento das outras quatro, essencialmente, por considerarmos 

que num tópico como o desenvolvimento web (nomeadamente, no preenchimento de um formulário 

online), a característica da personalidade do utilizador que mais nos interessa explorar e analisar seria, 

sem dúvida, a sua abertura para explorar novas opções bem como a sua constante curiosidade e novos 

interesses, algo que é incorporado precisamente nesta dimensão denominada openness. 

Torna-se, também, essencial mencionar que para testar a nossa hipótese, optámos por escolher 

uma tarefa simples e automática como o preenchimento de um formulário de inscrição por se tratar, 

geralmente, de um processo rápido, automático e intuitivo.  

Assim, conseguíamos testar a influência da personalidade na satisfação do utilizador 

(nomeadamente da dimensão openness que está relacionada com aspetos criativos e originais) até em 

tarefas que, à partida, não fornecem grande margem de exploração por parte do utilizador, isto é, 

conseguíamos testar se existe preferência por parte das pessoas mais open apesar do tempo de 

preenchimento ser maior numa dessas versões.  

Para além disso, a nossa hipótese contempla também uma análise ao conceito de usabilidade, 

uma vez que, procuramos compreender se o nível de satisfação da pessoa se mantém inalterado 

independentemente da usabilidade do protótipo.  

Para ser possível avaliarmos este tópico, uma das versões do formulário (Formulário B) integrava 

técnicas de quebra de usabilidade (tal como será explicado posteriormente) para conseguirmos, assim, 

comparar o preenchimento de ambas as versões e verificar se o nível de satisfação do utilizador era 

inferior no preenchimento desta.  

1.4. Contribuições 

Este estudo tem como principal ambição e motivação contribuir para a comunidade científica no 

que diz respeito ao uso da personalização na área de web development. Realizámos uma rigorosa e 

pormenorizada análise do estado da arte relacionado com a influência que a personalização tem no 

consumo de informação bem como no nível de satisfação do utilizador com uma determinada 

experiência. Foi desenvolvida uma metodologia baseada em características e traços da personalidade 

do utilizador de modo a compreender o potencial impacto que esta personalização poderia ter na 

satisfação do utilizador.  
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O protótipo foi, posteriormente, testado com utilizadores e os resultados extraídos desta avaliação 

contribuíram para a comunidade compreender de forma mais eficaz e concreta os benefícios que 

podem advir do uso da personalização no consumo de informação, através da adaptação dos 

conteúdos ao tipo de personalidade da pessoa em questão (quer em termos de layout quer no tipo de 

informação apresentada).  

 

Estado da Arte: Realizou-se um levantamento do estado da arte relativamente à forma como a 

personalização é usada em plataformas de divulgação e consumo de informação. Procurou-se analisar 

estudos e pesquisas relacionadas com websites sobre os mais diversos temas onde se utiliza a 

personalização para melhorar a experiência das pessoas. Este estudo comtempla uma análise 

detalhada sobre trabalhos que usam o tipo de personalidade (inferida através do modelo Big Five, 

Tipologia Myers-Briggs ou Inventário de Temperamento e Carácter) para melhorar a experiência do 

utilizador e aumentar a regularidade com que estes usam e acedem à plataforma. Este levantamento 

tem como objetivo permitir-nos analisar e compreender as necessidades e preferências do utilizador e, 

consequentemente, as vantagens e impactos positivos que poderão ser alcançados através de uma 

adaptação da plataforma tendo em conta essas mesmas preferências.  

Protótipo: Tendo como base a análise dos trabalhos relacionados com este tema, implementou-

se duas versões de um formulário de inscrição num evento de jogos designado por Global Game Jam, 

onde os conteúdos e o próprio layout do formulário foram adaptados e alterados consoante o tipo de 

personalidade do utilizador. Este protótipo apoiou-se no modelo Big Five para classificar a 

personalidade deste utilizador, tendo como foco principal a dimensão relacionada com o nível de 

abertura para novas experiências e interesses (openness). Partindo desta classificação da 

personalidade, tínhamos capacidade para ter uma noção bastante mais concreta relativamente às 

necessidades e preferências do utilizador de modo a compreendermos melhor a estratégia a usar na 

adaptação dos conteúdos do formulário. No final, o resultado consistiu na existência de duas versões 

do formulário que têm em conta a personalidade do utilizador para adaptar e apresentar os conteúdos 

do formulário e a forma como a interface será apresentada e organizada. 

Testes com utilizadores: Após a construção do protótipo, tivemos acesso a uma base de 

utilizadores (que, basicamente, correspondem aos participantes que decidiram inscrever-se no evento) 

que o testaram de forma a conseguirmos analisar e avaliar se a incorporação da personalização na 

adaptação do formulário teve algum impacto positivo no nível de satisfação da pessoa relativamente à 

experiência efetuada. 

1.5. Estrutura do Documento 

Este documento encontra-se estruturado em seis secções, sendo que cada uma delas se encontra 

dividida em diversas subsecções que, por sua vez, contêm um ou mais tópicos discutidos. Começámos 

por referir qual o contexto do problema e a correspondente hipótese adotada para o solucionar. 

Seguidamente, na secção 2, iremos apresentar os conceitos científicos não tecnológicos que são 

relevantes para compreender o resto do estudo, nomeadamente o conceito de personalidade e as 

diversas teorias existentes. Na secção 3, apresentamos o trabalho relacionado e o levantamento do 
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estado da arte. Na secção 4, descrevemos a nossa solução proposta, referindo todos os aspetos 

relacionados com decisões de implementação do protótipo. Nas secções 5 e 6, apresentamos o 

procedimento experimental bem como os resultados obtidos. Finalmente, na última secção, referimos 

as principais conclusões deste estudo e possíveis trabalhos futuros.   
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2. Background 

Nesta secção, iremos cobrir conceitos científicos incorporados neste trabalho que são relevantes 

para compreender o contexto do problema e a abordagem adotada para implementar a solução. Visto 

que para responder ao problema de mantermos o utilizador envolvido com os conteúdos do website, a 

nossa abordagem se centra, essencialmente, na personalização dos conteúdos e da forma como estes 

são dispostos em termos de layout/interface então fará todo o sentido analisarmos alguns conceitos 

que estão adjacentes à forma como esta personalização será efetuada.  

A personalidade de uma pessoa encontra-se diretamente relacionada com a forma como esta atua 

e interage com o mundo em seu redor. Torna-se, portanto, interessante compreender se ao adaptarmos 

os conteúdos apresentados ao tipo de personalidade, poderemos influenciar o nível de satisfação da 

pessoa com uma determinada experiência. 

Para isso, torna-se relevante abordarmos e descrevermos algumas das teorias de personalidade 

existentes como o Modelo dos Cinco Fatores (FFM), Tipologia de Myers-Briggs (MBTI) e Inventário de 

Temperamento e Caráter (TCI). 

Iremos, também, abordar o conceito de satisfação, uma vez que, o nosso estudo procura analisar 

se o facto de adaptarmos o conteúdo e o layout de um produto tem algum tipo de influência no nível de 

satisfação do utilizador. 

 Torna-se, por isso, fundamental descrever o conceito de satisfação bem como algumas 

ferramentas existentes para o medir visto que, tal como irá ser descrito ao longo deste estudo, a nossa 

hipótese centra-se muito na integração de técnicas para quebrar a usabilidade do protótipo pois 

queríamos verificar se os utilizadores ficavam mais satisfeitos com a sua experiência de uso (UX), 

apesar de existir uma clara quebra de usabilidade. 

2.1. Teorias de Personalidade 

2.1.1. Modelo dos Cinco Fatores ou Big Five (FFM) 

Existem inúmeros modelos e teorias que se focam no estudo e na análise da personalidade das 

pessoas. Como a nossa solução se baseia em adaptar os conteúdos do website à personalidade da 

pessoa, isto leva-nos a ter de encontrar uma forma para determinar a personalidade dos utilizadores. 

Para o conseguirmos, iremos focar-nos na teoria de personalidade denominada Big Five que, 

essencialmente, procura classificar a personalidade de uma pessoa em cinco dimensões: 

 Neuroticismo ou Instabilidade Emocional (neuroticism); 

 Extroversão (extraversion); 

 Agradabilidade (agreeableness); 

 Conscienciosidade (conscientiousness); 

 Abertura para a experiência (openness to experience). 
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Figura 1 - Big Five Model. 

Esta teoria utiliza um questionário extenso para investigar e determinar em que dimensão se 

encaixa a personalidade do utilizador. A técnica estatística usada para analisar as respostas dadas a 

este questionário denomina-se Análise Fatorial que, basicamente, tem como principal objetivo reduzir 

uma grande quantidade de informação a um conjunto relevante e concreto. [25] 

Esta análise ao questionário irá resultar numa avaliação percentual de cada uma das cinco 

dimensões relativamente aos traços da personalidade da pessoa. Ou seja, apenas como exemplo 

demonstrativo, se um dos resultados obtidos for de 5% na dimensão extraversion então significa que 

apenas 5% das pessoas possuem um nível de extroversão pior que a pessoa em questão, sendo 

portanto possível perceber que se trata de uma pessoa mais introspetiva e introvertida.  

Para que seja mais fácil compreender esta teoria, importa perceber a que se refere cada uma das 

suas cinco dimensões.  

Neuroticismo (neuroticism) está relacionada com a instabilidade emocional, sobretudo, a 

emoções negativas (como a raiva, ansiedade ou depressão). Quanto maior o grau desta dimensão 

então maior será também a vulnerabilidade da pessoa ao stress e a depressões (são, por norma, 

indivíduos emocionalmente reativos e bastante nervosos). Pelo contrário, indivíduos com baixo 

neuroticismo são mais difíceis de serem perturbados e são menos reativos emocionalmente (têm 

tendência para serem bastante calmos e ponderados). [52] 

Extroversão (extraversion) mede a sensação de bem-estar, o nível de energia e a habilidade nas 

relações interpessoais. É a mais ampla das cinco dimensões. Se o valor desta dimensão for alto então 

significa que a pessoa é bastante extrovertida, capaz de interagir socialmente e energética enquanto 

se o valor for mais reduzido então a pessoa será mais introvertida, reservada e terá mais dificuldade 

em interagir socialmente com o resto das pessoas. [25] 

Agradabilidade (agreeableness) mede a tendência para ser compreensivo e cooperante em vez 

de crítico e problemático. Esta dimensão refere-se ao modo como nos relacionamos com os outros. 

Pessoas com baixo valor de agradabilidade põem o interesse próprio acima da boa relação com os 
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outros e o seu ceticismo sobre os motivos e interesses das outras pessoas pode, por vezes, levá-los a 

serem desconfiados e pouco cooperativos. [25] 

Conscienciosidade (conscientiousness) procura medir a tendência para mostrar autodisciplina, 

orientação para as tarefas necessárias e foco em atingir os objetivos estabelecidos, ou seja, mede o 

nível de concentração. Pessoas com valor elevado nesta dimensão apresentam valores altos de 

motivação, sendo bastante disciplinados, comprometidos e não se distraindo facilmente. Este traço da 

personalidade realça uma preferência pelo planeamento em detrimento do comportamento 

espontâneo. [52] 

Abertura para a experiência (openness to experience) está relacionada com o interesse por 

novas experiências e emoções. Este é um traço da personalidade que distingue as pessoas 

relativamente à imaginação e à curiosidade. Pessoas com um nível elevado nesta dimensão são 

geralmente pessoas bastante curiosas, imaginativas, aventureiras e emocionais. Em contrapartida, se 

o nível for baixo então significa que serão pessoas bastante mais reservadas e resistentes a 

experiências fora do habitual. Ou seja, através desta dimensão, procura-se compreender se são 

pessoas emocionais e sensíveis ou se, por outro lado, são pessoas com interesses mais tradicionais e 

convencionais. [25] 

2.1.2. Tipologia de Myers-Briggs (MBTI) 

Outra teoria que poderia ter sido considerada na classificação do tipo de personalidade do utilizador 

(em detrimento do Big Five que foi a teoria escolhida) denomina-se Tipologia de Myers-Briggs (MBTI). 

Esta teoria representa um mecanismo utilizado na identificação de características e preferências 

pessoais.  

MBTI consiste num questionário introspetivo em que o principal objetivo centra-se na indicação de 

diferentes preferências psicológicas no modo como as pessoas percebem e interiorizam o mundo à 

sua volta e tomam decisões com base nessas perceções. [30]  

Para ser possível compreender esta teoria, torna-se extremamente importante entender dois 

conceitos que estão interligados.  

Tipo Psicológico – conceito que representa a ideia que as pessoas consideram determinadas 

formas de pensar e atuar mais fáceis e intuitivas que outras. Isto leva-nos ao outro conceito designado 

por dicotomias ou dimensões. 

Dicotomias ou Dimensões – cada dicotomia corresponde a uma forma diferente de agir e pensar, 

sendo que, nesta teoria, cada dicotomia engloba um par de significado oposto relativamente ao modo 

de atuar e ao tipo de pensamento da pessoa. 

Esta teoria considera que existem quatro pares opostos de pensamento, ou seja, defende que 

existem quatro dicotomias ou dimensões.  

A estas quatro dicotomias estão associadas 16 tipos psicológicos que, por sua vez, podem ser 

divididos em quatro grupos de temperamento, ou seja, tendo em consideração as características 

particulares de cada individuo relativamente ao seu comportamento (nomeadamente ao nível da 

afetividade, atividade e atenção).  
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Recorre-se, frequentemente, a esta teoria nas áreas de aconselhamento de carreira, pedagogia, 

dinâmicas de grupo, orientação profissional, treino de liderança, aconselhamento matrimonial e 

desenvolvimento pessoal. [51] 

Esta teoria psicológica baseia-se numa teoria conceptual proposta por Carl Jung, [11] um psiquiatra 

e psicanalista suíço, que defende que os seres humanos têm quatro principais funções da consciência 

pelas quais experimentam e experienciam o mundo em seu redor (Sensorial, Intuição, Racional e 

Sentimental). Carl Jung defendia, também, que estas quatro principais funções poderiam variar 

consoante dois tipos de atitudes (Extrovertida e Introvertida), originando assim um total de oito funções 

dominantes da consciência, isto é, de oito tipos de personalidade.  

No entanto, MBTI foi mais longe e adicionou à teoria de Carl Jung dois novos tipos de atitudes para 

explicar a interação das pessoas com o mundo exterior (Julgador e Percetivo), o que levou, 

obrigatoriamente, a dobrar o número de funções dominantes, passando assim a defender que existem 

16 tipos de personalidades.  

Torna-se, portanto, fundamental apresentarmos uma descrição das quatros dicotomias existentes 

nesta teoria para ser mais fácil de entender o que cada uma destas funções e tipos de personalidade 

representam.  

Atitudes (E - I) 

Esta dicotomia encontra-se relacionada com o modo como a pessoa prefere despender a sua 

energia e interagir com o mundo em seu redor no dia-a-dia. [38] Divide-se em dois tipos de pessoas: 

 Extrovertidos (E) - Obtêm a sua energia através da ação, isto é, preferem ter a 

possibilidade de realizar várias atividades. Por norma, são pessoas sociáveis que agem 

primeiro e só, posteriormente, é que pensam nas suas ações. Quando inativos, a sua 

energia diminui.  

 

 Introvertidos (I) - Obtêm a sua energia quando estão envolvidos com ideias e 

pensamentos. Geralmente, são pessoas pouco sociáveis que preferem refletir em 

detrimento de agir. Precisam de tempo para pensar e recuperar sua energia pois 

demonstram enorme tendência para pensar e refletir primeiro antes de realizar 

qualquer ação.  

Sensorial e Intuição (S - N) 

Esta dicotomia está relacionada com a forma como as pessoas preferem recolher e lidar com a 

informação. [24] Assim, esta dimensão divide-se em dois tipos: 

 Sensoriais (S) - Confiam mais em informações sensoriais, ou seja, em coisas 

palpáveis e concretas. Demonstram preferência por detalhes e factos, uma vez que, 

para este tipo de pessoas o significado está presente nos dados, pelo que precisam de 

muitas informações para estabelecer uma conclusão ou opinião sobre um determinado 

tema. 
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 Intuitivos (N) - Preferem informações abstratas e teóricas, que podem ser associadas 

com outras informações. Por norma, são pessoas que gostam de interpretar os dados 

com base em conhecimento prévio, trabalhando, por isso, com informações 

incompletas e dedutíveis. 

Interessante perceber que Geyer encontrou três vezes mais pessoas que se enquadram no grupo 

dos sensoriais em vez dos intuitivos, o que indica que os tipos de pessoas não se encontram sempre 

divididos igualmente na população. [24] 

Racionalistas e Sentimentais (T - F) 

Esta dimensão representa o modo como as pessoas preferem tomar as suas decisões. [38] 

 Racionalistas (T) - Decidem com base na lógica e procuram argumentos racionais. 

Por norma, são pessoas que adotam uma postura formal, impessoal e objetiva. O seu 

foco centra-se na tarefa e não nas relações sentimentais, sendo que procuram uma 

verdade objetiva e concreta através de análises lógicas de causa-efeito. 

 

 Sentimentalistas (F) - Decidem com base nos seus sentimentos, procurando ter 

sempre em consideração o impacto que as suas decisões poderão ter nos outros. Em 

geral, são indivíduos bastante mais subjetivos que procuram estabelecer uma 

harmonia entre todos, tentando sempre entender as perspetivas das outras pessoas. 

De uma forma geral, verificou-se que existe uma tendência na distribuição desta dimensão na 

população, uma vez que, mais homens demonstraram pertencer ao grupo dos Racionalistas e mais 

mulheres apresentaram valores que se enquadram no grupo dos Sentimentalistas. [24] 

No entanto, importa referir que o facto de uma pessoa apresentar uma preferência pelo 

Racionalismo não implica que não tenha sentimentos bem como se uma pessoa demonstrar 

preferência pelo Sentimentalismo não significa que esta não tenha pensamentos lógicos sobre diversos 

assuntos.  

Estilo de Vida (J - P)  

 Esta última dimensão encontra-se relacionada com o modo como as pessoas lidam com o mundo 

exterior, isto é, analisa e avalia o quão planeado ou flexível a pessoa tende a ser no seu estilo de vida.  

Nesta dicotomia, as pessoas dividem-se em dois tipos: 

 Julgadores (J) - Sentem-se tranquilos quando as decisões são tomadas. Este tipo de 

pessoas demonstra bastante tendência para controlar mais as coisas, procurando 

sempre serem organizados e responsáveis com a gestão de tempo e assuntos 

académicos. Por norma, gostam de planear as suas coisas com antecedência. 

 

 Percetivos (P) - Apresentam enorme conforto deixando as opções em aberto. 

Geralmente, são pessoas que demonstram preferência pela espontaneidade em vez 

de planearem as suas decisões. 
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Figura 2 - Dicotomias da Tipologia Myers-Briggs. 

 

Apesar de ser uma das teorias de personalidade mais utilizadas, a MBTI demonstra deficiências 

psicométricas significativas, uma vez que, apresenta pouca validade e confiabilidade (tendo já sido 

questionada diversas vezes na área da psicologia). [46]  

2.1.3. Inventário de Temperamento e Carácter (TCI) 

A TCI é baseada num modelo psicobiológico que procura explicar as causas subjacentes às 

diferenças individuais nos traços de personalidade. [15] 

Esta teoria apresenta-se sob a forma de um questionário de 240 itens concebido para descrever e 

explicar a personalidade de um indivíduo, identificando a intensidade e as relações entre sete 

dimensões de personalidade (sendo que quatro dizem respeito ao conceito de Temperamento e as 

outras três são relativas ao Carácter). [15] 

 Para compreender esta teoria, torna-se fundamental entender estes dois conceitos adjacentes. 

 Primeiramente, o conceito de Temperamento refere-se às automáticas respostas emocionais à 

experiência enquanto o de Carácter está relacionado com as diferenças entre objetivos e valores, que 

têm influência nas escolhas e intenções das pessoas. [15] 

 De seguida, apresentamos então uma descrição sobre as sete dimensões da personalidade 

consoante esta teoria de Cloninger, 

  Relativamente ao conceito de Temperamento, as quatro dimensões são: 

 Novelty Seeking (NS) 

 Harm Avoidance (HA)  

 Reward Dependence (RD)  

 Persistence (PS)  

Novelty Seeking (NS)  

É vista como uma atividade de exploração e pesquisa em resposta à novidade, ou seja, é um traço 

de personalidade associado à atividade exploratória em resposta a novos estímulos, tomada de decisão 

impulsiva, extravagância na abordagem de sinais de recompensa, perda rápida de temperamento e 

frustração. [15]  
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Pessoas com valores elevados nesta dimensão da personalidade tendem a aborrecer-se facilmente 

e a ser de temperamento rápido, curiosas, impulsivas e extravagantes. [3] 

Tal como as outras dimensões de Temperamento, demonstra enorme tendência para ser 

hereditário.  

Harm Avoidance (HA)  

Representa o traço de personalidade relacionado com a preocupação excessiva, pessimismo e 

timidez. Caracteriza as pessoas quanto à sua tendência para serem medrosas e desconfiadas.  

 Pessoas com valores elevados nesta dimensão da personalidade tendem a ser tímidas na sua 

relação com estranhos, desconfiadas e cansam-se facilmente. [3] 

Reward Dependence (RD)  

Caracteriza-se como uma tendência a responder a sinais de recompensa, nomeadamente a sinais 

verbais de aprovação social, de apoio social e sentimentais.[41]  

Quando os níveis de dependência de recompensa se desviam do normal, surgem vários 

transtornos de personalidade e dependência, uma vez que, as pessoas acabam por ficar presas a este 

sentimento de constante apoio e recompensa. 

Pessoas com valores elevados demonstram uma enorme dependência da aprovação dos outros 

quanto às suas ações e opiniões.  

Persistence (PS) 

Refere-se à capacidade da pessoa em ser perseverante, independentemente, da sua fadiga ou 

frustração com uma determinada situação.  

 Fazendo um paralelismo com o modelo Big Five descrito anteriormente, certos estudos verificaram 

que este traço de personalidade está fortemente associado com a dimensão Conscientiousness. [23] 

 

Relativamente ao conceito de Carácter, as três dimensões são: 

 Self-Directedness (SD) 

 Cooperativeness (CO) 

 Self-Transcendence (ST) 

 

Self-Directedness (SD)  

Traço de personalidade relacionado com a autodeterminação de uma pessoa, isto é, com a 

capacidade de regular e adaptar o seu comportamento consoante as exigências de uma determinada 

situação, a fim de alcançar os objetivos e valores definidos por si. [15]  

Esta dimensão procura quantificar a responsabilidade e confiança de um indivíduo. [3] Assim, 

pessoas com valores elevados tendem a ser pessoas bastante confiantes, engenhosas e motivadas 

para alcançar os seus objetivos definidos. 

 Estabelecendo um paralelismo com o modelo Big Five, esta dimensão apresenta uma associação 

inversa ao Neuroticism e uma associação fortemente positiva com a dimensão Conscientiousness, [23]  
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Cooperativeness (CO)  

Representa uma característica da personalidade relacionada com o grau com que as pessoas se 

vêm como partes integrantes da sociedade humana, ou seja, com a capacidade das pessoas em se 

identificar, relacionar e aceitar os outros (incluindo as suas diferenças em termos de personalidade). 

 Novamente, fazendo um paralelismo com o modelo Big Five, esta dimensão está fortemente ligada 

à Agreeableness. [23] 

Self-Transcendence (ST)  

Descreve o traço de personalidade associado à capacidade da pessoa em transcender-se, ou seja, 

capacidade em ir além dos seus limites pessoais, saindo da sua zona de conforto e atingindo objetivos 

mais elevados que aqueles que, à partida, pensaria serem possíveis.  

 
Figura 3 - Conceitos e Dimensões da teoria de Cloninger. 

Posteriormente, esta teoria (TCI) foi revista e passou a denominar-se TCI-R que, tal como a TCI, 

analisa e avalia as mesmas sete dimensões dos conceitos de Temperamento e Carácter mas que incluí 

um maior aprofundamento e refinamento relativamente à dimensão Persistence (PS) existente no 

domínio de Temperamento. [45] 

Outra alteração desta teoria revista (TCI-R) está relacionada com o facto de esta apresentar como 

um formato de escala de Likert de 5 opções em detrimento da tradicional resposta de verdadeiro ou 

falso existente na TCI. Para além disso, o questionário foi revisto e foram reformulados 51 dos 240 

itens existentes na TCI anteriormente. [45] 

Esta teoria é usada e aplicada em várias áreas, nomeadamente, em estudos neurobiológicos. [37] 

2.2. Satisfação 

Como o nosso estudo consiste em analisar se ao adaptarmos os conteúdos e layout da interface 

consoante o tipo de personalidade do utilizador estamos a contribuir para criar algum tipo de impacto 

no nível de satisfação deste com a sua experiência, então importa descrever este conceito de satisfação 

e que ferramentas existem para se conseguir efetuar uma medição eficiente e eficaz.  

O processo de medição e avaliação do nível de satisfação com a experiência do utilizador não é 

fácil de efetuar, uma vez que, existem fatores que influenciam e que são de difícil medição como a 

subjetividade, a dependência do contexto em que se está inserido, o dinamismo ao longo do tempo e 
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o nível de experiência da pessoa (se é um utilizador perito ou principiante na tarefa que se está a 

analisar). [40]  

Um dos fatores mais difíceis de medir e analisar está relacionado com a satisfação do utilizador 

relativamente à sua experiência estar associada a aspetos emocionais, hedónicos, estéticos e afetivos, 

que obrigatoriamente tornam esta medição muito mais complexa visto que são aspetos bastante 

subjetivos e dinâmicos. [40] 

Com o mundo a tornar-se cada vez mais digital (inclusive existindo produtos ou serviços que 

existem apenas virtualmente como o caso do PayPal ou outras aplicações), aumentou a importância 

de se desenhar não apenas o produto mas também toda a interação entre os consumidores e a marca 

em questão, o que obrigatoriamente conduziu a uma preocupação com o modo como se poderia medir 

e desenhar, eficazmente, interações num ambiente tao complexo e digital como o de hoje.  

Durante muito tempo, este processo de medição baseava-se apenas no conceito de usabilidade, 

porém começou a perceber-se que a experiência do consumidor e o facto de este ficar ou não satisfeito 

estava dependente de muitos outros fatores para além da facilidade de uso ou da qualidade funcional 

existente. [53] 

Assim, surgiu um novo conceito denominado experiência de utilizador (UX) que consiste num 

conjunto de qualidades e dimensões independentes umas das outras. [53] 

Fomos, por isso, analisar três ferramentas que servem para medir a experiência do utilizador (UX) 

e, consequentemente, a satisfação destes com a sua experiência: Questionnaire for User Interaction 

Satisfaction (QUIS), System Usability Scale (SUS) e User Experience Questionnaire (UEQ). 

2.2.1. Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS) 

Ao longo do tempo e com o recurso a diversos estudos e análises, tornou-se evidente que o 

desenho de uma interface (qualquer que seja o serviço ou produto criado) deve ter em consideração a 

experiência do utilizador, sendo por isso necessário o recurso a uma ferramenta de medição da 

satisfação do utilizador com a sua experiência quando se está a desenhar o layout de um website ou 

produto. [1]  

 Devido à subjetividade inerente à satisfação do utilizador com a experiência realizada, foi 

desenvolvida esta ferramenta com o intuito de encontrar os mecanismos adequados à sua medição e 

análise. 

 Este questionário tem vindo a ser atualizado ao longo do tempo, de modo a responder aos 

contantes problemas de validade e fiabilidade, estando agora na versão 7.0. [13] A versão atual engloba 

dados demográficos que contribui para o cálculo da satisfação geral com a experiência através de seis 

perguntas em que o utilizador tem de classificar as suas reações e opiniões numa escala de 10 pontos 

em que os extremos (0 e 9) correspondem a adjetivos opostos.  

Para além disso, QUIS permite a medição de nove fatores específicos relacionados com a interface 

(screen factors, terminology and system feedback, learning factors, system capabilities, technical 

manuals, on-line tutorials, multimedia, teleconferencing, and software installation). [14]  

Nesta ferramenta, o utilizador tem de classificar cada uma das 9 dimensões da interface numa 

escala de 0 a 9. [14] 
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 Por fim, importa mencionar que o questionário está desenhado para ser configurado de acordo com 

as necessidades da análise que se pretende realizar a cada interface, incluindo apenas as secções 

que são do interesse do utilizador para um determinado caso. [14] 

2.2.2. System Usability Scale (SUS) 

Outra ferramenta disponível para medir a satisfação do utilizador com uma determinada experiência 

denomina-se System Usability Scale (SUS). 

 Esta ferramenta consiste num teste que envolve os utilizadores finais de um dado produto ou 

serviço e representa um mecanismo de medição da usabilidade e da experiência de uso através de 

cinco aspetos principais: aprendizagem, eficiência, memorização, erros e satisfação. 

 Uma das grandes vantagens desta ferramenta relativamente a outras técnicas de testar a 

satisfação com a usabilidade e experiência do utilizador está relacionada com o facto de necessitar 

apenas de uma pequena amostra enquanto outros mecanismos de medição (como por exemplo, a 

avaliação heurística) precisa de um maior número de pessoas para ser efetuada com sucesso e 

fiabilidade. [21] 

Por outro lado, a principal limitação do SUS centra-se no facto do processo de teste e cálculo ser 

bastante mais complicado. [21] 

O SUS consiste em responder, através de uma escala de Likert de cinco valores, a um conjunto de 

dez questões para medir e analisar a subjetividade em termos de usabilidade e experiência de uso do 

utilizador. [27] 

Para medir a usabilidade, existem três grandes fatores a considerar: 

 Eficácia (se os utilizadores atingiram com sucesso os seus objetivos) 

 Eficiência (qual o esforço e recursos necessários para que os utilizadores 

conseguissem atingir esses mesmos objetivos)  

 Satisfação (se a experiência foi satisfatória e gratificante para o utilizador) 

No final do teste, é obtido um resultado entre 0 e 100 consoante as respostas das pessoas ao 

questionário. Se o resultado for igual ou superior a 85 então significa que o sistema ou produto em 

questão é altamente usável mas caso seja inferior a 70 então trata-se de um sistema inaceitável em 

termos de usabilidade. [27] 

 Diversos estudos realizados comprovaram que esta ferramenta se trata de um mecanismo válido 

e fiável no que diz respeito à medição da usabilidade e experiência de uso. [8] 

2.2.3. User Experience Questionnaire (UEQ) 

Trata-se de uma ferramenta para medir e analisar a experiência do utilizador em produtos 

interativos. [48] 

UEQ foi criada em 2006 com o intuito de captar as impressões e opiniões imediatas dos utilizadores 

ao experimentarem um dado produto e, basicamente, consiste num questionário para utilizadores finais 

com 26 itens num formato de diferença semântica, isto é, cada item tem palavras de significado oposto 

em cada um dos seus extremos e a pessoa tem de selecionar um valor dessa escala (sendo que quanto 



17 
 

mais próximo o valor selecionado estiver de um extremo, maior a concordância da pessoa com a 

palavra para descrever o item em questão). [39] 

Atualmente está disponível em mais de 20 línguas e serve para avaliar e medir, através do uso de 

seis escalas, aspetos da usabilidade (eficiência, perspicácia, confiabilidade) e da experiencia do 

utilizador (atratividade, estímulo, inovação). [39] 

 Atratividade – avalia a impressão geral do produto relativamente à sua estética e ao 

seu uso, ou seja, serve para compreender se os utilizadores gostaram ou não do 

produto utilizado. 

 Perspicácia – analisa se o produto é fácil de usar e de se ficar familiarizado e 

acostumado a usar. 

 Eficiência – contribui para perceber se os utilizadores conseguem resolver rapidamente 

as tarefas sem um esforço desnecessário e acrescido. 

 Dependência – serve para entender se os utilizadores se sentem em controlo da 

interação, isto é, se esta e seguro e previsível. 

 Estímulo – escala com o intuito de motivar e estimular o utilizador a usar o produto, 

procurando tornar a experiência divertida e satisfatória. 

 Inovação – serve para observar se o design é criativo e original de modo a ser possível 

entender se o produto captou o interesse e atenção do utilizador. 

Por fim, importa mencionar que existe um manual e ferramentas de análise de dados que ajudam 

bastante no uso deste questionário, uma vez que, facilitam o processo de análise dos dados no teste, 

nomeadamente através do benchmark que é disponibilizado para ajudar a interpretar os dados obtidos. 

[49] 
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3. Trabalho Relacionado 

Atualmente existem diversos produtos e serviços que têm incorporado um sistema de 

recomendação baseado na personalização. Visto que a nossa hipótese se baseia em adaptar os 

conteúdos do formulário e o layout com que estes são apresentados consoante o tipo de personalidade 

do utilizador, torna-se extremamente relevante e interessante analisar os diferentes domínios em que 

a personalização é utilizada para melhorar a experiência do utilizador. Assim, poderemos compreender, 

de forma mais eficaz, o modo como a personalização é efetuada e o impacto que esta tem no nível de 

satisfação das pessoas com a sua experiência.  

A personalização pode ser realizada recorrendo a diversas teorias de personalidade, sendo que a 

nossa análise irá contemplar estudos que usem o modelo Big Five (FFM), Tipologia de Myers-Briggs 

(MBTI) e o Inventário de Temperamento e Carácter (TCI). Porém, importa mencionar que irá, 

obviamente, existir um destaque bastante maior em estudos que recorram ao FFM, uma vez que, foi 

este o modelo escolhido para elaborar a nossa solução. 

 

Figura 4 - Características das dimensões do modelo Big Five [25]. 

3.1. Influência da personalização no uso do Youtube 

Segundo Dominic Yeo [20], a utilização de um serviço mundialmente reconhecido como o Youtube 

sofreu uma tremenda influência da modelação da personalidade do utilizador, isto é, o facto de se 

perceber o contexto e tipo de personalidade em que os utilizadores alvo se inserem permite que se 

crie, de forma mais eficaz, ferramentas que auxiliem o desenho da interface da plataforma. Este estudo 

evidencia que a personalidade dos utilizadores pode ser utilizada como um conjunto de preferências e 

necessidades que irão influenciar diretamente o uso do Youtube. Para classificar a personalidade dos 

utilizadores, foi usada um conjunto de fatores resultantes do modelo Big Five.  
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No final, foi possível perceber que cada um dos fatores da teoria Big Five teve um impacto bastante 

significativo em, pelo menos, um aspeto da participação do utilizador, sendo que das cinco dimensões 

a extroversão (extraversion) e abertura para a experiência (openness) foram aquelas que apresentaram 

uma influência maior, uma vez que, apresentaram valores elevados no que diz respeito à motivação do 

utilizador em usar a plataforma mas também porque apresentaram efeitos diretamente relacionados 

com as preferências do utilizador relativamente aos vídeos e às atividades desencadeadas pelas 

pessoas. Importa, no entanto, referir que no que diz respeito à motivação do utilizador, as outras três 

dimensões tiveram um impacto superior que a dimensão de abertura para novas experiências e 

interesses e a dimensão de extroversão.  

Relativamente à motivação dos utilizadores para usar o Youtube, a medição foi feita através de 12 

afirmações que foram adaptadas pelo uso da Internet e comunicação interpessoal.  

Este estudo sugere que os perfis das pessoas que utilizam o Youtube podem ser inferidos e 

construídos através da sua personalidade e interesses. Dominic Yeo defende que ao se estabelecer 

este paralelismo, estará aberto o caminho para se aprimorar a criação e desenvolvimento da 

classificação de utilizadores relativamente a recomendações de conteúdo, tipo de anúncios e 

resultados de pesquisa. [20] Esta classificação poderá ser feita através do preenchimento, por parte do 

utilizador, de questionários de personalidade durante o processo de registo dos utilizadores na 

plataforma ou recorrendo a quizzes. Como possível trabalho futuro, este trabalho aponta a possibilidade 

de se analisar e avaliar se o tipo de personalidade do utilizador pode ser previsto e calculado com base 

nos seus padrões de utilização.  

Para além disso, refere também que seria interessante e relevante incorporar no modelo variáveis 

relativas à personalidade que sejam ainda mais específicas (como por exemplo, a idade ou o grau de 

vontade e motivação para comunicar).   

3.2. Influência da personalização no desenho de interfaces 

Segundo Jian et al [32], foi possível concluir que a relevância do conteúdo num website melhora 

significativamente a experiência do utilizador. Para além disso, sugerem ainda que tenha um efeito 

importante no desenho e personalização de websites, nomeadamente em áreas como e-commerce e 

marketing digital. 

Com o objetivo de estabelecer uma teoria para a personalização aplicada no desenho de 

plataformas/aplicações, de um modo geral, Kaneko et al [34] categorizaram diversos exemplos de 

personalização no desenvolvimento de produtos e serviços. Classificaram uma série de exemplos e 

apresentaram o seu próprio caso de estudo num ambiente hospitalar. 

Este estudo procura responder às diversas necessidades existentes no mercado para fornecer 

produtos e serviços orientados ao utilizador. Para satisfazer estas necessidades recorre-se à 

personalização, sendo que, neste estudo, é efetuada através do processo de desenho e fornecimento 

de diferentes produtos e diferentes serviços para cada tipo de utilizador. 

O facto de existir uma participação de múltiplos stakeholders tem um grande impacto na solução 

de desenho.  
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Por fim, importa também referir que o principal objetivo desta pesquisa é contribuir para o 

desenvolvimento de uma teoria de desenho personalizado.    

3.3. Influência da personalização em plataformas de vendas online 

Costinel et al [19] realizaram um estudo sobre o comportamento de clientes de lojas online (algo 

que se torna extremamente interessante de analisar, uma vez, que o nosso trabalho diz respeito à 

personalização em web development e o marketing digital é uma das principais áreas em que a 

personalização pode ter grande impacto e influência). Segundo este estudo, o comportamento dos 

clientes online é influenciado por fatores externos e internos. Os fatores externos estão associados ao 

ambiente em que o consumidor se encontra inserido enquanto os fatores internos estão relacionados 

com as próprias características da pessoa, sendo por isso a personalidade um dos fatores internos 

principais. Neste trabalho é analisada a influência da personalidade nas diversas variáveis de decisão 

associadas ao processo de visita e, posteriormente, compra do consumidor em lojas online. 

O consumidor irá responder a um questionário de modo a tornar possível avaliar o seu nível de 

satisfação com a loja online bem como o nível de desempenho da loja. Os participantes considerados 

para a amostra analisada neste estudo são apenas aqueles que possuem uma conta no Facebook 

porque foi assumido que estes consumidores terão, à partida, mais tempo e predisposição a compras 

online. Importa referir que os resultados deste estudo são relevantes para as áreas de marketing digital, 

consumo e comunicação online mas a que realmente nos interessa é a sua aplicação na área de web 

design, uma vez que, um dos nossos principais objetivos é adaptar o desenho da interface consoante 

o tipo de utilizador em questão. As variáveis analisadas foram, sobretudo, o nível de experiência com 

compras online, as categorias dos produtos que foram comprados e a motivação para efetuar compras 

online. 

Tal como no nosso trabalho, este estudo apoia-se no modelo Big Five para estabelecer os principais 

traços da personalidade dos consumidores das lojas online. 

No final, concluiu-se que a personalidade do consumidor é uma variável interna que tem um 

impacto bastante significativo no que diz respeito aos seus comportamentos e hábitos de compras 

online. Sendo, no entanto, uma variável que acaba por estar relacionada com o nível de experiência do 

consumidor com o mundo virtual (pessoas que até tenham um perfil de consumidor elevado, se tiverem 

uma fraca relação com o mundo virtual irão acabar por ser pouco recetivas a compras online por terem 

algum receio e desconfiança com o ambiente online). 

Quanto ao resto dos resultados obtidos, foi possível concluir e assumir que pessoas com carácter 

mais ansioso e nervoso (nível elevado da dimensão neuroticism) dão bastante importância a garantias 

relacionadas, sobretudo, com a confidencialidade das operações enquanto as pessoas mais 

extrovertidas não demonstram tanta preocupação com estes aspetos, dando mais relevância à forma 

como a loja se apresenta bem como a fácil interação e oportunidades de comunicação existentes. 

Torna-se, portanto, interessante perceber que, num mercado tão fragmentado, a oferta de 

customização e personalização das lojas online assumem uma relevância extrema. Para além disso, 

os distribuidores online devem ter a capacidade de adaptar os aspetos das suas ofertas consoante o 

tipo de personalidade identificado, ou seja, fatores estéticos relacionados com a interface da plataforma 
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online, como por exemplo, as combinações de cores e as formas geométricas usadas para organizar 

os conteúdos a serem vendidos devem ser consideradas.  

Como trabalho futuro deste estudo, está planeado procurar identificar os tipos de personalidade 

dos consumidores online mais comuns, recorrendo a análise tipológica de modo a conseguir determinar 

as possíveis reações dos diferentes grupos de pessoas relativamente aos principais elementos 

constituintes da plataforma de lojas online (por exemplo, a facilidade de navegação, tipo e facilidade de 

interação, aspetos de segurança e confidencialidade das operações como o pagamento). 

Tony Ahn et al [2] procuraram investigar os efeitos da ludificação na aceitação e motivação do 

utilizador relativamente a vendas online. Para isso, testaram a relação entre os fatores associados à 

qualidade web da plataforma e o comportamento do utilizador. Testaram o modelo desenvolvido por 

meio de um questionário preenchido pelos utilizadores.  

Os resultados evidenciaram que a ludificação (gamification) apresenta uma influência significativa 

no que diz respeito a cativar os utilizadores para se envolverem com o site e usá-lo com maior 

regularidade. Para além disso, foi possível constatar que a qualidade do website (considerando, 

sobretudo, a qualidade ao nível do serviço/funcionalidades, qualidade do sistema, qualidade da 

informação e conteúdos disponibilizados) tem um papel fundamental na capacidade de influenciar o 

utilizador a usar com regularidade websites incorporados no contexto de vendas digitais.  

Assim, o estudo realizado fornece uma ferramenta para determinar a qualidade do website (tendo 

em consideração os três aspetos referidos anteriormente) e, consequentemente, conseguir prever o 

comportamento expectável do utilizador relativamente a websites associados a vendas online. 

O modelo utilizado baseou-se no original TAM [17], tendo sido incluída a ludificação e os três 

aspetos encontrados para classificar a qualidade dos websites de vendas no mundo digital (qualidade 

ao nível do serviço/funcionalidades, qualidade do sistema e qualidade da informação e conteúdos 

disponibilizados).  

TAM é um modelo bem aceite socialmente para a previsão do uso de tecnologias, sendo, no 

entanto, criticado por ignorar a influência social e as características individuais da pessoa. Ao adicionar 

os fatores referidos ao TAM para construírem o seu modelo, Tony Ahn et al [2], concluíram que a 

intenção e motivação dos consumidores usarem regularmente o website de vendas online está 

diretamente associada à facilidade de uso e à utilidade deste. 

Os resultados obtidos corroboram a necessidade de ter em consideração a ludificação no mundo 

do marketing digital. Os clientes do mundo virtual valorizam bastante a eficiência com que o processo 

é efetuado mas se tiver, simultaneamente, em consideração quer a utilidade e facilidade de uso quer a 

ludificação do próprio website então a probabilidade do utilizador se identificar será muito maior e, 

consequentemente, irá levar à escolha e preferência por uma plataforma destas.  

Um ponto que ficou evidenciado nos seus resultados e que se torna relevante de analisar consiste 

no facto dos clientes demonstrarem que gostam de fazer compras ao ponto de terem de voltar a usar 

o website. 

Tony Ahn et al [2] acabaram então por concluir que plataformas de vendas online devem fornecer 

elevadas quantidades de informação sobre o sistema a utilizar e sobre a qualidade do serviço 

associado, o que irá conduzir a uma utilização muito mais regular por parte das pessoas que visitarem 
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a plataforma. Este estudo contempla as duas visões no uso deste tipo de plataformas, isto é, a 

abordagem foi realizada tendo em conta a perspetiva de um utilizador final de plataformas de vendas 

no mundo digital e a perspetiva do fornecedor de serviços deste tipo. 

Como se torna fácil concluir, o tipo de utilizador final destas plataformas consiste em pessoas com 

grande à vontade no uso de computadores e que gostam de efetuar compras pela Internet. Empresas 

e organizações com interesse em e-commerce podem utilizar este modelo como ferramenta para 

analisar e diagnosticar a qualidade da sua plataforma, o que pode ser extremamente relevante em 

termos de progresso no desenvolvimento web. 

A principal limitação deste estudo reside em terem sido considerados apenas a ludificação e a 

qualidade da plataforma em termos da qualidade a nível do serviço/funcionalidades, qualidade do 

sistema e qualidade da informação e conteúdos disponibilizados, ignorando outros fatores que 

poderiam ser interessantes de explorar em simultâneo, como por exemplo, incentivos à lealdade do 

utilizador (isto é, premiar o utilizador que usa a plataforma com regularidade para efetuar as suas 

compras online) ou o nível de confiança e experiência das pessoas com a tecnologia.  

3.4. Influência da personalização no consumo de informação 

O estudo de Gerbert Kraaykamp et al [35] foca-se na análise do impacto das cinco dimensões da 

personalidade do modelo Big Five nas preferências relativamente ao consumo de informação nos meios 

de comunicação (nomeadamente, no que diz respeito aos programas de televisão) bem como na 

participação cultural (leitura de livros, número de vezes que realizam visitas a museus e concertos). 

Através desta análise, ficou bastante evidenciado que a dimensão relacionada com a abertura à 

experiência (openness) tem um efeito positivo, uma vez que, tem um impacto positivo em 9 dos 12 

indicadores relacionados com as preferências televisivas, leitura de livros e a presença em atividades 

ao ar livre. Assim, defende-se que esta dimensão encoraja significativamente a experimentar novas 

atividades e a ter acesso a nova informação, o que aumenta bastante a probabilidade de estes 

apresentarem predisposição para ver novos programas televisivos ou realizar outras atividades fora da 

nossa rotina habitual.  

Por outro lado, verificou-se também que as dimensões conscientiousness e agreeableness 

apresentam uma tendência enorme para criar efeitos negativos relativamente a atividades difíceis ou 

fora do que é considerado comum e tradicional. Importa, por isso, realçar que este estudo pretende 

compreender melhor as práticas e interesses culturais, tendo por base os fatores de personalidade 

incorporados no modelo Big Five. 

Para avaliar e testar estes efeitos, basearam-se no uso do Family Surveys of the Dutch Population 

(FSDP) realizado em 1998 e 2000 [26]. A amostra de utilizadores enquadra-se entre os 18 e os 70 anos 

de idade, o que faz com que se tenha uma noção abrangente sobre as preferências qualquer que seja 

a idade das pessoas.  

Os resultados deste estudo suportam claramente a ideia de que o tipo de personalidade afeta, de 

forma significativa, cada um dos três aspetos testados (leitura de livros, participação/comparecimento 

em atividades culturais, preferências televisivas). Um fator que torna este estudo bastante relevante 

reside no facto de terem sido capazes de adicionar um número considerável de variáveis controláveis 
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no seu modelo desenvolvido, o que permitiu que avaliassem o impacto da personalidade em variáveis 

sociodemográficas através de diversas análises regressivas.  

Uma das principais conclusões deste estudo consiste no facto da dimensão extroversão 

(extraversion) ser a única que não apresentou efeitos significativos em nenhuma das três atividades 

analisadas (leitura de livros, participação/comparecimento em atividades culturais, preferências 

televisivas). Por outro lado, a dimensão openness apresentou-se como sendo a dimensão mais 

importante e relevante quer a nível das preferências nos programas de televisão quer em termos de 

participação em atividades culturais (apenas na leitura de livros apresentou efeitos negativos). Este 

estudo defende que a causa destas preferências está relacionada com o facto de ser a atividade menos 

original e desafiante, sendo por isso perfeitamente normal que uma pessoa que apresente valor elevado 

nesta dimensão (o que significa que se trata de uma pessoa bastante aberta a novas experiências e 

recetiva a novas informações) não demonstre grande motivação e interesse em realizá-las.  

Contrapondo com a dimensão openness, a dimensão agreeableness demonstra efeitos positivos 

no único aspeto que a dimensão openness apresentava efeitos negativos (leitura de livros, sobretudo, 

relacionados com romance). Ao contrário das pessoas com valor elevado na dimensão openness, 

pessoas agradáveis (dimensão agreeableness elevada) demonstram interesse por atividades 

relativamente simples e pouco desafiantes. 

Resumindo, os resultados demonstram que as atividades que envolvem menor desafio emocional 

e cognitivo (como a leitura de livros) tendem a ser afetados positivamente por pessoas com valores 

elevados no que diz respeito a agreeableness e conscientiousness e a ter efeitos negativos 

relativamente a pessoas com maior abertura a novas experiências, isto é, com valores elevados na 

dimensão openness. 

Dito isto, este estudo acaba por ser mais um que destaca a dimensão openness como uma das 

dimensões mais relevantes do Big Five, nomeadamente, no que diz respeito às preferências e práticas 

culturais das pessoas. Foi possível compreender que, mesmo tendo as variáveis sociais e demográficas 

sob controlo, a personalidade afeta, substancialmente, preferências e práticas culturais dos 

consumidores. 

3.5. Influência da personalização na participação em plataformas online 

relacionadas com assuntos políticos 

Segundo Gerald Jordan et al [33], a dimensão openness to experience é conhecida como um fator 

de previsão independente do comportamento político online, sendo, no entanto, importante referir que 

o nível desta previsão por outros fatores (isto é, pelas outras quatro dimensões do modelo Big Five) 

não foi testado.  

Um dos principais objetivos deste estudo centra-se em testar se a relação entre a dimensão 

openness to experience e a propensão para se envolver no processo de participação política online é 

afetada e influenciada pela eficácia da política interna e pelo número de horas despendidas no consumo 

de notícias.  
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Para além disso, este trabalho também se preocupou em determinar se a preferência por diferentes 

fontes de notícias e informação podem estar relacionadas com o nível de motivação e predisposição 

para ter uma participação ativa na política online.  

Gerald Jordan et al [33], procuraram responder, essencialmente, a duas questões associadas à 

relação entre a dimensão openness e a propensão ao envolvimento politico online mediante o número 

de horas despendidas no consumo de notícias bem como à relação entre a dimensão openness e a 

propensão ao envolvimento politico online mediante o tipo de notícias consumidas (que poderiam ser 

do tipo semipúblico, privado ou de ambos). Tal como todos os outros trabalhos relacionados analisados, 

a personalização foi efetuada e classificada através do modelo Big Five. Posteriormente, os 

participantes responderam também a um questionário para medir as variáveis incluídas neste estudo 

(já referidas anteriormente).  

A amostra deste estudo centra-se em estudantes universitários, tendo sido medida a sua vontade 

para se envolver em participações políticas online, o número de horas que se predispunham a 

despender no consumo de notícias e novas informações, a preferência por diferentes tipos de fontes 

de notícias e, finalmente, a eficácia da política interna. Os resultados deste trabalho demonstraram que 

a dimensão associada com a abertura à experiência (openness) estava relacionada com uma 

preferência por tipos de fonte de notícias privados ou semipúblicos e, consequentemente, associada a 

uma grande propensão para se envolver em participações políticas online. Estes resultados são, 

portanto, demonstrativos da relevância do consumo de notícias relativamente à propensão e motivação 

para o envolvimento político online. 

Gerald Jordan et al concluíram que, pessoas com elevado grau de abertura a novas informações 

e experiências, despendem mais tempo no consumo de notícias pois gostam de ter acesso constante 

às notícias e informações mais recentes. Para além disso, foi possível também perceber que, pessoas 

mais abertas à experiência, tendem a ser, ideologicamente, mais liberais e, consequentemente, mais 

inclinadas ao consumo de notícias associadas a fontes de esquerda e a apresentar maior participação 

política que as pessoas mais tradicionais e convencionais. 

Para além disso, esta dimensão apresenta uma relação muito positiva e significativa relativamente 

ao consumo de notícias e novas informações pois pessoas mais curiosas e com maior propensão para 

interesses e experiências menos tradicionais, pretendem estar constantemente informadas sobre os 

mais diversos temas (o que, obrigatoriamente, leva a que acabem por consumir mais notícias, visto que 

é uma das principais formas de obtenção de informação). 

Como a maioria dos participantes deste estudo eram jovens estudantes universitários, a preferência 

pelo consumo de notícias de fontes privadas foi muito reduzida pelo que não foi possível retirar 

conclusões significativas sobre a relação entre a escolha por consumo de informações relacionadas 

com fontes privadas e a propensão para o envolvimento político online (sendo, assim, esta a principal 

limitação deste trabalho). 

Outra limitação deste estudo está associada ao facto do questionário ter sido usado apenas para 

medir e avaliar a propensão para o envolvimento político, sem ter em conta qualquer tipo de 

comportamento político atual.  
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Para além disso, esta teoria não teve em consideração a relação causa-efeito pois como a recolha 

de dados foi feita através de um questionário num único momento, não era possível inferir com base 

apenas na análise estatística efetuada. No entanto, esta inferência pode ser realmente estabelecida e 

realizada se os resultados obtidos desta pesquisa forem incorporados numa ferramenta desenvolvida 

por Mondak et al [43] que propôs que qualquer relação estabelecida entre a personalidade e a 

participação pode ser medida por diversos fatores.  

O estudo de Mondak et al [43] centra-se na criação de uma ferramenta para a análise dos efeitos 

provocados pelo tipo de personalidade no comportamento político das pessoas. Este estudo utiliza o 

modelo Big Five para analisar e classificar a personalidade das pessoas nas cinco dimensões 

anteriormente referidas, tendo em conta os comportamentos políticos antecedentes. Estes 

comportamentos levam em consideração não só os aspetos da personalidade, mas também outros 

fatores associados à influência biológica e ao ambiente social em que as pessoas estão inseridas. 

Relativamente à dimensão openness (que como já foi referido anteriormente, será aquela que o nosso 

trabalho se concentrará pelo que importa sempre fazer uma análise dos estudos tendo como foco esta 

dimensão), os efeitos no envolvimento cívico e político foram influenciados pelo conhecimento político 

da pessoa em questão. 

Com os resultados obtidos tornou-se bastante evidente que os efeitos desta dimensão no grau de 

participação política estão diretamente associados a quantidade de informação política que é acedida 

pela pessoa (sendo uma pessoa com elevado grau nesta dimensão, será uma pessoa bastante curiosa 

e que procura aceder a informação relacionada com diversos temas logo será uma pessoa que, quando 

comparada com pessoas mais convencionais e reservadas, apresente maior probabilidade de aceder 

a grandes quantidades de informação). 

Após a detalhada análise efetuada, a principal conclusão retirada neste estudo consiste no facto 

de não ser correto analisar os fatores de forma isolada, ou seja, pessoas com perfis de personalidade 

idênticos não apresentam comportamentos idênticos tal como pessoas incorporadas em ambientes e 

circunstâncias semelhantes não se comportam da mesma forma. Para se fazer uma análise correta e 

rigorosa, é necessário analisar estes dois fatores em simultâneo pois, só dessa forma, se pode inferir 

corretamente sobre o grau de influência destes no comportamento político demonstrado. 

Importa referir que esta teoria aponta como trabalho futuro, a possibilidade de se adicionar medidas 

de personalidade ao modelo de forma a evidenciar, ainda mais, que o tipo de personalidade afeta 

significativamente o envolvimento cívico e político.  

No entanto, a grande perspetiva de aplicação desta ferramenta consiste em ser usada num 

contexto teórico de compreensão dos efeitos da personalidade, tendo em consideração fatores 

biológicos e sócio ambientais. 

3.6. Influência da personalização no uso de redes sociais 

Brigitte Huber et al [29] realizaram um estudo que tinha como objetivo analisar e examinar a relação 

entre os traços de personalidade das pessoas e o uso de social media em 20 países diferentes. Para 

efetuar essa análise recorreram ao modelo Big Five para medir e classificar o tipo de personalidade 

das pessoas.  
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Relativamente aos testes efetuados, as variáveis medidas neste estudo foram, em conjunto com a 

personalidade, a interação social, o consumo de notícias e a frequência com que usam este tipo de 

meios para o efetuar. Para desenvolver uma perspetiva concreta sobre a influência da personalidade 

nas diversas formas de usar a comunicação social para aceder a novas informações, as variáveis de 

controlo foram aspetos demográficos, sociais, políticos e o nível de satisfação com a vida (variáveis 

que foram identificadas por outros estudos anteriores como tendo bastante influência no consumo de 

informação). 

Os resultados obtidos por Brigitte Huber et al [29] demonstraram que existe, de facto, uma relação 

significativa entre o tipo de personalidade da pessoa e as suas preferências com os meios de 

comunicação, com a forma consumir informação e de socializar. Relativamente à personalidade (e 

considerando sempre as cinco dimensões do Big Five), as dimensões extraversion, agreeableness e 

conscientiousness apresentaram efeitos bastante positivos em qualquer um dos tipos de uso da 

comunicação social (isto é, seja para consumo de notícias ou mesmo para interação social). Pelo 

contrário, pessoas com grande instabilidade emocional (neuroticism) demonstraram efeitos negativos 

em qualquer um dos cenários. Por fim, relativamente à principal dimensão do Big Five que nos interessa 

explorar visto ser aquela que vamos abordar na nossa solução, pessoas com grande abertura para 

experiências fora do seu contexto habitual e tradicional (openness) evidenciaram influência positiva no 

que diz respeito ao uso da comunicação social, mas apresentaram efeitos negativos nos aspetos 

associados ao uso desses meios para interação social.  

De um modo geral, este estudo comprova que um individuo apresenta uma tendência elevada para 

usar com maior frequência e regularidade as redes sociais quando é um individuo que se sente 

confortável a falar e interagir com outras pessoas pois pretende conhecer novas pessoas que partilham 

os mesmos interesses e aceder a novas informações e notícias (dimensão extraversion). 

Para além disso, o sentimento de preocupação e o facto de simpatizarem com os outros também 

constituem fatores decisivos no uso das redes sociais, no consumo de notícias e na interação social 

(agreeableness e conscientiousness). 

Por outro lado, pessoas que são emocionalmente estáveis tendem a usar as redes sociais de forma 

menos frequente em qualquer um dos cenários avaliados e analisados (neuroticism). 

No caso de pessoas que são mais abertas e apresentam maior predisposição a adotar novas 

experiências, o tempo despendido no uso das redes sociais é significativamente maior, provavelmente, 

por estarem constantemente à procura de novos conteúdos e novas informações e estabelecer novos 

contactos. Este tipo de pessoas demonstram menos interesse no uso das redes sociais para ter acesso 

a informação relacionada com assuntos públicos, uma vez que, como se tratam de pessoas que estão 

constantemente à procura de novos desafios e experiências, a informação que consumem nas redes 

sociais tende a ser associada a potenciais experiências que possam vir a realizar do que propriamente 

notícias sobre assuntos públicos e políticos. 

Outra conclusão da análise deste estudo está relacionada com a influência da idade no uso das 

redes sociais, uma vez que, em qualquer um dos 20 países analisados, os jovens tendem a utilizar as 

redes sociais com bastante mais frequência que as pessoas mais velhas.  
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Para além disso, foi possível estabelecer um paralelismo entre o interesse pela política e o uso das 

redes sociais pois ficou evidenciado que pessoas com maior interesse em assuntos políticos tendem a 

utilizar com menos regularidade as redes sociais no que diz respeito à interação com as outras pessoas 

mas apresentam resultados positivos no uso destas para o consumo de informação sobre assuntos 

políticos e públicos (que é o tema que lhes interessa neste caso). 

Torna-se, portanto, interessante para trabalho futuro desta teoria, explorar o motivo que faz com 

que as pessoas que apresentam maior interesse pela política acabem por evitar usar as redes sociais 

para interação social. 

Brigitte Huber et al [29] concluíram que o facto das redes sociais estarem cada vez mais integradas 

e enquadradas na vida moderna das pessoas contribui para que a dimensão openness não tenha uma 

influência ainda mais relevante pois faz com que as pessoas não associem o uso das redes sociais 

(qualquer que seja o propósito) a novas experiencias mas sim algo tradicional e habitual no dia-a-dia 

das pessoas (que é precisamente o tipo de atividades que pessoas com elevado nível da dimensão 

openness demonstram pouco interesse e afinidade).  

Dito isto, este estudo apresenta uma contribuição, sobretudo, no que diz respeito a isolar e 

identificar as dimensões/traços da personalidade que são mais relevantes consoante o objetivo com 

que se utiliza as redes sociais em cada um dos 20 países analisados, isto é, se as pessoas usam as 

redes sociais como forma de interação social ou apenas para aceder e consumir informação. 

3.7. Influência da personalização no uso do Facebook 

O Facebook é uma das ferramentas mais populares para a comunicação e interação social pelo 

que se torna extremamente interessante para o nosso trabalho compreender melhor de que forma a 

personalização pode afetar o uso desta ferramenta. 

Craig Ross et al [47] realizaram um estudo onde investigaram a relação existente entre o tipo de 

personalidade e o uso do Facebook. Tal como os outros trabalhos, este estudo baseia-se no modelo 

Big Five e nas suas cinco dimensões para caracterizar e identificar os principais traços da 

personalidade das pessoas mas, ao contrário dos outros, este estudo defende que, com exceção da 

dimensão associada ao bem-estar e à propensão a relações interpessoais (extraversion) e da dimensão 

relacionada com a abertura a novas experiências (openness) os resultados obtidos indicam que os 

fatores de personalidade não apresentam uma influência tão grande como seria de esperar.  

Este estudo defende que algumas variáveis da personalidade da pessoa afetam o uso do 

Facebook. Para o nosso trabalho iremos apenas considerar relevantes e suscetíveis de análise, as 

duas dimensões da personalidade que apresentaram impactos consideráveis no uso do Facebook 

(extraversion e openness). 

Craig Ross et al [47] concluíram que indivíduos com elevada predisposição para estabelecer 

relações com outras pessoas apresentam maior tendência para pertencer a grupos do Facebook. Visto 

que este tipo de pessoas demonstram bastante interesse em pertencer e realizar atividades sociais, 

torna-se possível assumir e concluir que estes indivíduos fomentam a comunicação nos seus grupos 

de Facebook (esta teoria também é defendida por Paul Costa et al no livro “The revised NEO personality 

inventory” [16]). No entanto, não se verificou uma correlação entre valores altos na dimensão 
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extraversion e no número de amigos no Facebook, o que é surpreendente pois, à partida, poderia 

pensar-se que pessoas bastante sociáveis e com vontade em estabelecer relações interpessoais 

apresentassem uma maior predisposição para criar novas amizades e, consequentemente, tivessem 

um maior número de amigos no Facebook.  

Dito isto, torna-se possível compreender que, apesar de pessoas extrovertidas utilizarem o 

Facebook como uma ferramenta social, não consideram que esta possa substituir as suas atividades 

sociais. O que se enquadra naquilo que é defendido por Amiel and Sargent [4] que desenvolveram uma 

teoria onde defendem que as pessoas extrovertidas não procuram utilizar a Internet (e, neste caso em 

específico, o Facebook) como uma alternativa às suas interações sociais no mundo real. Amiel and 

Sargent [4] defendem que pessoas extrovertidas, em vez de optarem pelo consumo de informação, 

preferem usar a Internet como um meio de comunicação interpessoal, onde têm a possibilidade de 

explicar as suas opiniões ou de fazer download de músicas e filmes. 

Relativamente à dimensão associada à abertura para novas atividades e experiências (openness), 

Craig Ross et al [47] defendem que está relacionada com a capacidade de socializar no mundo online, 

nomeadamente, através da predisposição por pesquisar e encontrar novas formas de comunicação no 

Facebook. Importa referir que, tal como seria de esperar, pessoas com alta propensão para 

experienciar novas situações e participarem em cenários menos convencionais apresentam uma 

tendência enorme para socializar através do Facebook.  

Como são, por norma, indivíduos com uma grande variedade de interesses e com uma extrema 

vontade de perseguir e pesquisar novas informações sobre os temas que consideram relevantes, 

demonstraram capacidade para usar, de diversas formas, as ferramentas do Facebook para comunicar 

com os outros. Dito isto, torna-se possível afirmar que as pessoas com este tipo de personalidade irão 

evidenciar maior probabilidade de utilizar novas funções introduzidas pelas redes sociais (neste caso 

concreto no Facebook mas aplica-se o mesmo para as restantes). 

Agata Blachnio et al [7] aprofundaram ainda mais a influência dos traços de personalidade no uso 

da Internet (nomeadamente, no Facebook) realizando uma investigação dessa influência em três tipos 

de culturas diferentes (Polaca, Turca e Ucraniana). Para efetuar uma análise rigorosa e detalhada, este 

estudo recorreu ao uso do Bergen Facebook Addiction Scale (BFSA) [5], do Internet Addiction Test [28] 

e do Ten Item Personality Inventory [25].  

Para compreender melhor a forma como este estudo foi efetuado, importa perceber o que são e 

como são aplicadas cada uma destas três escalas/testes utilizados. Primeiramente, BFSA [5] consiste 

num conjunto de 18 itens em que três deles refletem os seis principais aspetos de um estado de vício 

(tolerância, mudanças de humor, estado de recaída, abstinência, saliência e conflituosidade). BFSA [5] 

evidencia que os resultados associados a atividades no Facebook estão positivamente relacionados 

ao neuroticism e extraversion e negativamente ligados à conscientiousness. Internet Addiction Test 

(IAT) [28] foi aplicado como um instrumento para medir o vício no uso da Internet na Polónia.  

O objetivo desta investigação consiste em intervir nos hábitos e vícios na Polónia relativos ao uso 

de Facebook, de modo a diminuir o grau de dependência desta ferramenta no dia-a-dia das pessoas. 

Foi comprovado como um instrumento válido para medir a dependência no uso da Internet e, 

consequentemente, do Facebook.  
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Finalmente, Ten Item Personality Inventory [25] foi desenvolvido para dar resposta ao facto de, 

muitas vezes por ser um processo complexo, os investigadores serem forçados a escolher uma versão 

mais reduzida das dimensões do modelo Big Five. Para isto ser possível, apareceu Ten Item Personality 

Inventory [25] onde são desenvolvidos apenas dez itens das dimensões do modelo Big Five 

relativamente a situações e cenários onde poucas medidas são realmente necessárias, onde a 

personalidade não é o principal tópico de interesse ou onde os investigadores estão dispostos a tolerar 

uma pequena discrepância nas propriedades e características psicológicas associadas a essas 

medidas. 

Os resultados provenientes deste estudo demonstram que existe o vício pelo Facebook, e que este 

encontra-se diretamente relacionado com o vício pela Internet (ou seja, pessoas que despendem 

grande parte do seu tempo na Internet, apresentam elevado número de horas despendidas usando o 

Facebook) enquanto o vício pelo uso da Internet está negativamente associado à extraversion, 

conscientiousness e neuroticism.  

Ficou demonstrado que a personalidade desempenha um importante e fundamental papel na 

regularidade com que se utiliza o Facebook bem como no tipo de atividades que são realizadas nesta 

rede social (como por exemplo, adicionar novas fotografias, alterar o perfil ou ter o número de amizades 

disponível ou escondido).  

De acordo com a amostra recolhida dos três países em questão, foi na Polónia que se verificou o 

grau mais elevado de vício no Facebook e na Ucrânia o maior número de horas despendidas online no 

dia-a-dia. 

De forma a dar resposta à principal limitação deste estudo, é recomendado como possível trabalho 

futuro a investigação da influência de outros fatores culturais no uso do Facebook. Para além disso, 

estudos futuros devem concentrar-se na pesquisa e exploração necessária para determinar e identificar 

as principais características existentes nas pessoas que estão atualmente viciadas no uso de redes 

sociais (nomeadamente no Facebook) de modo a tornar possível avaliar se são universais, isto é, se 

essas características são ou não independentes do ambiente cultural em que as pessoas se encontram 

inseridas.  

Por fim, este estudo motiva e encoraja a aplicação de programas interventivos de carácter cultural 

para lidar com o vício no uso do Facebook. 

Broek et al [10] realizaram um estudo para perceberem o que leva as pessoas a usarem as redes 

sociais para partilharem notícias e informações e qual é o papel que estas desempenham no que diz 

respeito à verificação de todo este processo. Procuraram identificar o que é que influencia as pessoas 

a partilhar, por exemplo, notícias no seu perfil do Facebook, tendo em conta o facto de a pessoa 

demonstrar, por exemplo, uma necessidade de constante aprovação e gratificação, uma enorme 

intenção de partilha e a experiência anterior no uso de redes sociais. 

No final, os resultados obtidos permitiram concluir que fatores como a constante necessidade de 

aprovação constitui um excelente indicador sobre o comportamento adotado pela pessoa na partilha 

de informação. No entanto, os resultados demonstraram também que as hipóteses baseadas no 

modelo Big Five foram inconclusivas. Relativamente à dimensão openness foi possível afirmar que 

existe uma tendência maior para a partilha de notícias, mas, em simultâneo, pouco interesse no que 
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diz respeito ao processo de verificação. Como são pessoas curiosas estão sempre à procura de novas 

informações, correndo por vezes o risco de não verificar corretamente a fonte da informação. 

De um modo geral, Broek te al [10] afirmaram que as pessoas não apresentam grande tendência 

para verificar as fontes onde têm acesso às suas informações (apenas o fazem e, mesmo assim, com 

pouca frequência em casos em que as pessoas partilham as notícias porque se for apenas para 

consumo próprio (isto é, apenas para sua própria leitura), os resultados obtidos demonstraram que não 

fazem, normalmente, qualquer tipo de verificação à fonte da notícia. 

3.8. Influência da personalização no empreendedorismo   

Lida Sharafi et al [54] realizaram um estudo para analisar as relações existentes entre os traços de 

personalidade de um conjunto de estudantes e as suas intenções em serem empreendedores. De 

referir que a amostra analisada neste estudo representa um grupo de estudantes que completaram um 

curso de empreendedorismo. 

Para identificar e classificar o tipo de personalidade dos estudantes, este estudo recorreu a uma 

teoria denominada Tipologia de Myers-Briggs (descrita e explicada na secção anterior) e os resultados 

obtidos demonstraram que, em termos das quatro dicotomias existentes neste modelo, a maioria dos 

estudantes eram:  

 Extrovertidos, Intuitivos, Racionalistas e Julgadores (ENTJ) 

 Introvertidos, Sensoriais, Racionalistas e Julgadores (ISTJ) 

 Extrovertidos, Sensoriais, Sentimentalistas e Julgadores (ESFJ)  

 Extrovertidos, Sensoriais, Racionalistas e Percetivos (ESTP)   

De um modo geral, Lida Shafari et al [54] concluíram que os estudantes apresentavam uma 

intenção moderada para criar ou estar envolvido numa start-up. Porém, estas intenções eram bastante 

variadas tendo em conta o tipo de personalidade e a categoria em que as pessoas se enquadravam 

em termos das dicotomias do modelo de Myers-Briggs, ou seja, existem tipos psicológicos no modelo 

que apresentam uma tendência mais elevada de se tornarem empreendedores.  

De acordo com este estudo, as dicotomias Extrovertidos-Introvertidos e Sensoriais-Intuitivos são 

as que têm maior impacto e influência na vontade das pessoas em serem empreendedoras, sendo que 

os indivíduos que apresentavam uma personalidade extrovertida e sensorial tinham uma intenção maior 

de se virem a tornar empreendedoras que as pessoas que eram mais introvertidas e intuitivas.  

Uma conclusão bastante relevante deste estudo está relacionada com o facto de ficar evidenciado 

as implicações no ensino superior na área de empreendedorismo, uma vez que, ficou comprovado que 

os professores deste tipo de área não devem adotar uma abordagem de ensino para todos mas sim ter 

em consideração os traços de personalidade da pessoa (neste caso específico do modelo MBTI, as 

dicotomias em que se enquadra) para escolher a abordagem mais adequada.  

Por fim, Lida Shafari et al [54] consideraram que é de extrema importância apoiar e incentivar as 

pessoas que pretendem envolver-se no mundo do empreendedorismo a compreender e refletir sobre 

a sua própria personalidade, de modo a conseguirem reconhecer quais as abordagens mais adequadas 

para se tornarem empreendedores.  
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3.9. Influência da personalização no comportamento de um consumidor 

Segundo Corina Pelau et al [44], existe uma correlação entre o tipo de personalidade e o 

comportamento adotado pelo consumidor, o que faz com este seja um tema bastante discutido e 

abordado no mundo do marketing. Os traços e características da personalidade das pessoas tem uma 

influência significativa no modo como o consumidor se comporta no seu ambiente socioeconómico, na 

forma como lidam e aceitam inovações e até no modo como efetuam as suas compras.  

Corina Pelau et al [44] recorreram ao modelo de Myers-Briggs para analisar o impacto da 

personalidade no comportamento impulsivo do consumidor e no nível de abertura deste para comprar 

produtos que tenham sido criados e lançados recentemente.  

Os resultados deste estudo permitiram concluir que o comportamento compulsivo do consumidor 

varia consoante as dicotomias em que a sua personalidade se enquadra, sendo que as pessoas que 

apresentam um carácter mais extrovertido, sentimentalistas e percetivos têm, com maior frequência, 

um comportamento compulsivo durante as suas compras. 

Relativamente à aceitação e ao modo como lidam como o lançamento de novos produtos, os 

consumidores com uma personalidade mais extrovertida e intuitiva, demonstram muito maior abertura 

e recetividade.  

Isto significa que a probabilidade de comprar novos e tentadores produtos é superior nos 

consumidores que tomam as suas decisões com base nos sentimentos e emoções (sentimentalistas), 

uma vez que, este tipo de pessoas não reflete com muita profundidade sobre a compra de um produto, 

o que consequentemente faz com que sejam muito mais impulsivos nas suas decisões (se gostam de 

um determinado produto, simplesmente compram, não se preocupando em incluir outros fatores, como 

por exemplo económicos, na sua decisão). 

Por outro lado, relativamente à dicotomia Extrovertidos-Introvertidos, consumidores que sejam mais 

introvertidos apresentam enorme tendência para comprar apenas produtos que já estavam previamente 

planeados, visto que são, por norma, pessoas que interagem menos com o mundo exterior pelo que 

não estão a par dos novos produtos que entretanto vão sendo lançados e, por isso, não sentem tanta 

necessidade de efetuar novas compras como os consumidores que são mais extrovertidos e que 

interagem com maior frequência com o mundo que os rodeia.  

Assim, Corina Pelau et al [44] defendem que é extremamente importante compreender que a 

influência da personalidade não é a mesma em todo o tipo de comportamento dos consumidores pelo 

que é necessário analisar cada tipo de comportamento especificamente.  

Por fim, este estudo defende que áreas como a comunicação, marketing e publicidade devem ser 

adaptados consoante as características e traços de personalidade do consumidor.  

Por um lado, o marketing deve ser adaptado tendo em consideração que os produtos novos e 

emocionais devem ser oferecidos a consumidores intuitivos e extrovertidos enquanto os produtos que 

já são conhecidos devem ser oferecidos a consumidores sensoriais e introvertidos, uma vez que, são 

pessoas que preferem refletir antes de tomar qualquer decisão por impulso e estão menos 

frequentemente em contacto com o ambiente que os rodeia (pelo que sente menor necessidade de ter 

novos produtos visto que não sabe da sua existência).  
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Por outro lado, o design da publicidade deve ser efetuado tendo em conta que os consumidores 

extrovertidos e intuitivos serão atraídos preferencialmente por anúncios que apelem ao seu lado 

emocional e sentimental enquanto os consumidores introvertidos e sensoriais preferem maior 

quantidade de informação nos anúncios pois são pessoas que gostam de ter acesso a todos os factos 

possíveis para pensarem e refletirem antes de tomarem qualquer decisão.  

3.10. Influência da personalização no desempenho de uma equipa 

John Bradley et al [9] realizaram um estudo para avaliar e analisar o efeito do tipo de personalidade 

na performance de uma equipa, isto é, de que forma é que a personalidade de cada membro de uma 

equipa pode influenciar a eficácia e eficiência desta.  

Este estudo centra-se no facto do modelo de desenvolvimento de sistemas de informação incluir 

equipas multifuncionais (hoje em dia, englobam quer utilizadores quer profissionais de sistemas de 

informação) em que os membros da equipa devem trabalhar em conjunto para conseguirem produzir, 

de forma eficiente e eficaz, novos sistemas.  

No passado, o modelo usado baseava-se em tornar os diversos departamentos dos sistemas de 

informação em unidades autónomas, de modo a fornecer um serviço específico aos departamentos 

dos utilizadores. Porém, com a inclusão da abordagem em equipa, deixou de existir autonomia dos 

departamentos dos sistemas de informação, uma vez que, foram todos incluídos num grupo de 

profissionais, sendo que cada um dos membros da equipa tem uma contribuição específica a efetuar 

dentro da equipa.  

A responsabilidade deixou de recair no desenho, de forma independente, de um sistema de 

informação para passar a estar relacionada com o facto de ser necessário conduzir os utilizadores a 

construir e desenhar os seus próprios sistemas.  

John Bradley et al [9] acreditam, convictamente, que esta abordagem irá contribuir para uma maior 

motivação dos membros da equipa, maior compromisso relativamente às tarefas atribuídas, níveis mais 

elevados no desempenho e performance, maior capacidade de suportar e lidar com o stress e a pressão 

inerentes ao trabalho e soluções mais inovadores e com menor tempo de desenvolvimento até à sua 

criação. 

 No entanto, uma das principais limitações deste estudo está relacionada com o facto de não ser 

fácil encontrar as métricas adequadas para medir estes fatores, de modo a tornar a avaliação do 

desempenho em equipa mais precisa e rigorosa.  

 Este estudo recorreu ao modelo de Myers-Briggs para identificar os diferentes tipos de 

personalidade das pessoas presentes na sua amostra de análise. 

 Através dos resultados obtidos, ficou evidenciado que as equipas multifuncionais desempenham 

um papel fundamental no que diz respeito ao sucesso no desenvolvimento de novas e inovadoras 

soluções, sendo essencial ter em consideração o tipo de personalidade de cada um dos membros que 

compõe a equipa pois se não se tiver essa variável em equação dificilmente se conseguirá melhorar o 

desempenho de uma equipa.  
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 Nas equipas de desenvolvimento de sistemas de informação (caso abordado neste estudo), ficou 

evidente que a personalidade tem um impacto significativo para que o desempenho de uma equipa seja 

elevado.  

Obviamente que o modelo MBTI quando classifica os tipos de personalidade das pessoas apenas 

está a efetuar uma observação sobre as suas preferências, sendo sempre possível existir um esforço, 

por parte dos membros da equipa, para se conciliarem e trabalharem em prol de um objetivo comum. 

No entanto, para se estar mais próximo de criar uma equipa eficiente e produtiva, é extremamente 

importante ter cuidado com a composição das equipas, levando sempre em consideração as 

características e preferências de cada pessoa para não se correr o risco de agregar na mesma equipa 

pessoas com personalidades compatíveis e, consequentemente, formar equipas disfuncionais e pouco 

rentáveis. 

 Assim, John Bradley et al [9] defendem que os membros de uma equipa devem ser escolhidos 

consoante o tipo de tarefa que se pretende realizar, ou seja, o tipo de personalidade que se pretende 

que as pessoas tenham está diretamente relacionado com a tarefa que se quer efetuar. 

No caso concreto que foi analisado (desenvolvimento de sistemas de informação), ficou evidente 

que é necessário que exista um balanço nas personalidades dos membros da equipa, uma vez que, se 

pretende que tenham personalidades distintas pois irão ser realizadas pequenas tarefas diferentes para 

se atingir o objetivo final. Quanto mais complexa for a tarefa (isto é, quanto mais existirem pequenas 

tarefas distintas para se realizar a tarefa propriamente dita), maior terá de ser este balanço. 

Outra conclusão retirada consiste no facto de ser necessário ter em consideração a personalidade 

no que diz respeito à escolha dos team leaders, visto que devem ser pessoas que tenham a capacidade 

de agregar e envolver os outros na comunicação dentro da equipa, de modo a existir uma preocupação 

com as necessidades de cada um e a estarem todos motivados para completar a tarefa dentro do prazo 

previsto.  

Relativamente às dicotomias do modelo de Myers-Briggs, consideraram que para o desempenho 

de uma equipa torna-se importante existir um balanço entre as pessoas com carácter julgador, 

percetivo, sentimental e introspetivo.  

Os julgadores são necessários pois são pessoas que se preocupam com os prazos e que, portanto, 

ajudam a equipa a cumprir os prazos de entrega. Por outro lado, os percetivos asseguram que são 

analisadas diversas opções antes de se prosseguir com a realização da tarefa pelo que é essencial 

que exista um equilíbrio entre estes dois tipos de personalidade, uma vez que, se pretende que se 

cumpra a tarefa dentro do prazo mas que sejam escolhidas as melhores abordagens (algo que se a 

equipa fosse composta apenas por julgadores não estava garantido pois a sua principal preocupação 

prende-se apenas com terminar a tarefa dentro do prazo, o que poderia levar a um pior discernimento 

e a não adotar a melhor abordagem apenas para se cumprir o prazo).  

Para além disso, é necessário que existam pessoas que se enquadrem na dimensão sensorial pois, 

dessa forma, estará assegurado que nenhuma ideia será descartada logo de início e todos os membros 

irão ter voz ativa no processo de desenvolvimento e tomada de decisão (algo que, atualmente, se 

considera fundamental para o sucesso de uma equipa multifuncional). Por fim, as pessoas introspetivas 

também são de extrema importância pois asseguram que existirá reflexão interna, uma vez que, são 
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indivíduos que preferem ponderar e refletir sobre todas as suas opções antes de tomar qualquer 

decisão.  

Resumindo, não existe uma só dimensão que garanta o sucesso, em termos de desempenho, de 

uma equipa. O que faz com que uma equipa tenha sucesso e seja funcional é o equilíbrio entre todas 

as dimensões deste modelo que, tal como já foi referido, deve ser analisado consoante o tipo de tarefa 

que se pretende que a equipa realize. 

 

Tricia Varvel et al [51] também efetuaram um estudo relativo à influência da personalidade 

(nomeadamente nos tipos de personalidade do modelo Myers-Briggs) na eficiência e eficácia de uma 

equipa.   

 O facto de existir uma enorme competitividade no mundo do negócio originou uma enorme 

necessidade de se aumentar a produtividade, tendo-se recorrido a uma análise pormenorizada sobre 

a melhor forma de se compor e organizar, eficazmente, uma equipa. 

 De notar que este estudo usa como amostra diversos estudantes de design, sendo que metade 

recebeu treino de acordo com a tipologia de Myers-Briggs que consiste em analisar os diferentes 

aspetos positivos e as fraquezas de cada um dos tipos de personalidade bem como refletir sobre o 

modo como cada personalidade pode funcionar num ambiente de equipa. 

 No final do semestre, a eficiência da equipa foi medida de duas formas: a nota com que cada equipa 

terminou o semestre e o valor obtido no Team Effectiveness Questionnaire (TEQ) que, basicamente, 

consiste num questionário que permite à equipa avaliar a sua própria eficiência e desempenho, 

respondendo a uma série de questões sobre problemas relativos ao trabalho em equipa.  

 Tricia Varvel et al [51] concluíram que o tipo de personalidade tem impacto significativo no 

desempenho e eficiência de uma equipa. Para que este impacto aconteça, tornou-se claro que é 

necessário fornecer os tipos de personalidade, de modo a tornar mais fácil a compreensão entre os 

diversos membros da equipa, isto é, fazendo com que estes se compreendam melhor uns aos outros 

e, consequentemente, consigam trabalhar de forma mais produtiva em conjunto.  

   

Kuipers et al [36] observaram o processo de desenvolvimento de equipas num contexto industrial, 

nomeadamente analisando, através da tipologia de Myers-Briggs, um conjunto de 1 630 pessoas a 

trabalhar em 156 equipas numa organização industrial localizada na Suécia.  

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, apenas um pequeno número de tipos de 

personalidade apresenta uma correlação significativa com os processos de desenvolvimento de uma 

equipa.  

Kuipers et al [36] defendem que o principal contributo da personalidade, neste contexto de 

desempenho coletivo, não está propriamente relacionado com a composição das equipas mas sim com 

o desenvolvimento pessoal e individual de cada membro para que exista maior harmonia e 

entendimento dentro da equipa, o que consequentemente irá originar um melhor desempenho e 

produtividade.  
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3.11. Influência da personalização na escolha de tarefas a realizar 

Luiz Fernando Capretz et al [12] defendem que nem todas as pessoas demonstram capacidade 

para executar todo o tipo de tarefas, pelo que surge a necessidade de associar pessoas com um certo 

tipo de características e traços de personalidade às suas tarefas preferidas para que se consiga 

maximizar a probabilidade de sucesso (qualquer que seja o contexto ou domínio aplicacional). 

Assim, o desenvolvimento de software depende bastante do modo como os trabalhadores 

executam as suas tarefas. Este estudo inclui na sua amostra 100 software developers (estudantes e 

professores da Universidade de Ciências Informáticas em Cuba). 

O objetivo deste estudo consiste em encontrar padrões que estabeleçam uma relação entre a 

personalidade e os papéis preferências a desempenhar num ciclo de vida de produção e 

desenvolvimento de software. De acordo com os resultados obtidos, os participantes demonstraram 

uma preferência por trabalhos como analista de sistema, software designer e programador em 

detrimento de funções de tester ou funções relacionadas com manutenção. 

Luiz Fernando Capretz et al [12] recorreram ao modelo de Myers-Briggs para mapear, em termos 

das quatro dimensões, esta relação entre personalidade e tarefas a realizar. Porém, uma grande 

limitação deste estudo reside no tamanho da amostra, uma vez que, tinham poucos participantes (1 a 

3 indivíduos) para alguns dos tipos de personalidade resultantes das combinações possíveis das quatro 

dimensões ou dicotomias do modelo (INFJ, ISFP, INFP, ESFP, ENFP, ENTP, ESFJ e ENFJ). 

Por fim, importa reforçar que este estudo contribuiu para se compreender, de forma mais 

pormenorizada, o modo como o desenvolvimento de software é afetado pelos diferentes tipos de 

personalidade e a importância de associar as pessoas mais adequadas para cada tipo de função a 

executar durante o ciclo de desenvolvimento. 

3.12. Influência da personalização no desempenho académico 

Jang et al [31] realizaram um estudo para observar e analisar a relação entre a personalidade e o 

nível de desempenho académico de um conjunto de estudantes coreanos de medicina (97 indivíduos, 

57 homens e 40 mulheres).  

Após verificarem os valores obtidos no modelo de Myers-Briggs e o nível de desempenho 

académico de cada um dos 97 estudantes, Jang et al [31] concluíram que as dimensões onde se 

verificava impacto do tipo de personalidade no desempenho académico eram Sensoriais-Intuitivos e 

Julgadores-Percetivos, sendo que as pessoas que demonstravam índices mais elevados na dimensão 

sensorial e na de julgamento tinham melhor desempenho académico que os que se enquadravam nas 

outras duas dimensões (Intuição e Perceção). 

Este estudo contribui, portanto, para se conseguir escolher, de forma mais eficaz e eficiente, as 

estratégias de ensino e aprendizagem e, consequentemente, fornecer um ensino de melhor qualidade 

aos estudantes, uma vez que, ficou comprovado que o desempenho académico está significativamente 

relacionado com o tipo de personalidade das pessoas. 

 É necessário, no entanto, ter algumas reservas e cautelas em generalizar este tipo de conclusão, 

visto que o desempenho académico está relacionado com inúmeros aspetos e fatores para além da 
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personalidade do aluno. Porém, não deixa de ser um facto que neste estudo ficou comprovado que se 

verificou pior desempenho e inclusive desistência do curso de medicina quando a estrutura do curso, o 

formato do sistema de ensino e o tipo de personalidade não são compatíveis nem coincidem. 

3.13. Influência da personalização no desempenho consoante recompensas em 

adolescentes  

Marta Malesza [42] realizou um estudo de investigação sobre a relação existente entre a 

personalidade e o tipo de recompensa que se deve oferecer para motivar a pessoa em questão. 

Importa, desde já, mencionar que Marta Malesca [42] recorreu a uma teoria denominada Inventário 

de Temperamento e Carácter (TCI) mas apenas se focou nas dimensões de personalidade desta teoria 

que estão relacionadas com o conceito de Temperamento (Harm Avoidance, Novelty Seeking, Reward 

Dependence, and Persistence), não tendo em consideração qualquer uma das três dimensões relativas 

ao outro conceito desta teoria designado Carácter.  

O motivo desta escolha pelo conceito de Temperamento está relacionado com o facto de as suas 

dimensões estudarem as respostas emocionais automáticas da pessoa relativamente à sua 

experiência, o que se torna particularmente interessante neste caso em que se pretende estudar a 

influência da personalidade no tipo de recompensa que se deve oferecer para manter a pessoa 

motivada e interessada na experiência. 

Este estudo procura compreender em que casos é que se deve oferecer recompensas 

imediatamente para manter os utilizadores motivados e em que casos é que se deve esperar mais 

tempo até que essa recompensa seja, de facto, oferecida (algo que está dependente do tipo de 

personalidade da pessoa a que se oferece). 

Após os dados recolhidos, Marta Malesca [42] concluiu que o tempo de espera até se oferecer a 

recompensa está interligado com o esforço necessário para a alcançar, não sendo, por isso, possível 

tratar estes processos separadamente. 

 Para além disso, foi possível concluir que quanto maior for o valor apresentado pela pessoa na 

dimensão Harm Avoidance (ou seja, quanto mais a pessoa demonstrar tendência para ser pessimista 

e evitar situações que a pessoa prejudicar), maior será a sua dependência por uma recompensa, isto 

é, mais rapidamente terá de ser dada alguma recompensa para que este tipo de pessoas se mantenha 

motivada e interessada em continuar a sua experiência.  

 Por fim, tornou-se evidente que o mesmo se aplica no que diz respeito ao nível de esforço 

necessário até alcançar o objetivo pois como são pessoas que precisam de estar constantemente a ser 

motivadas devido à sua natureza pessimista, é fundamental que o esforço exigido até ser alcançado a 

recompensa não seja muito elevado. 

3.14. Discussão 

Após a análise detalhada efetuada sobre os trabalhos relacionados na secção anterior, torna-se 

extremamente interessante realçar a visão e perspetiva geral que nos irá levar a algumas decisões, 

como por exemplo, o facto de na identificação e classificação do tipo de personalidade escolhermos 
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incluir nos nossos testes o modelo Big Five, em detrimento das outras duas teorias que também foram 

descritas. 

De referir que, após realizarmos uma rigorosa análise aos trabalhos relacionados com este tema 

apresentados anteriormente, decidimos escolher apenas uma dimensão do modelo Big Five por 

considerarmos que, para efeitos de teste, não é necessário nem fundamental explorar a influência da 

personalidade em todas as cinco dimensões deste modelo, uma vez que, iria tornar todo o processo 

de análise bastante demorado e menos pormenorizado pois ao termos de analisar todas as dimensões, 

não iria ser possível aprofundar, de forma tão detalhada, os efeitos de cada uma delas. 

A dimensão escolhida recaiu na dimensão associada à abertura a novas experiências (openness) 

pois, tal como suportado nos outros estudos analisados, consideramos que o facto de as pessoas 

apresentarem interesse por atividades originais em detrimento das tradicionais e uma grande 

predisposição para explorar e experienciar novas situações e cenários, pode ser um fator muito 

importante na forma como fazemos os conteúdos chegar aos nossos utilizadores-alvo pois são, por 

norma, pessoas com grande interesse por experienciar formas originais de aceder aos conteúdos e em 

constante busca por novos temas e informações (daí o evento escolhido ter sido um evento de jogos 

que, geralmente, se caracteriza por este tipo de pessoas). 

Poderá ser, portanto, uma dimensão importante de explorar, uma vez que, queremos testar o 

impacto que a adaptação de conteúdos e da interface consoante o tipo de personalidade pode ter no 

nível de satisfação do utilizador com a sua experiência.  

Sendo pessoas com maior abertura para experienciar novos cenários, iremos ter uma margem 

maior para explorar novas formas de alterar o desenho da interface consoante as preferências e 

interesses inferidos pelo uso do modelo Big Five. 

Esta nossa decisão de escolher apenas uma dimensão prende-se com o facto de ter ficado 

evidente, após a análise de outros estudos descritos na secção anterior, que existia pouco 

aprofundamento do impacto e influência de cada dimensão na experiência do utilizador pois como se 

pretendia focar em todas as dimensões, tornava-se bastante complicado aprofundar o conhecimento 

sobre cada uma delas (seria muito difícil e complexo medir uma experiencia com este grau de 

abrangência e envolvimento em termos de personalidade).  
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4. Protótipo  

Face às limitações apontadas na secção anterior, surge então a necessidade de perceber se o 

facto de adaptarmos a interface e o layout contribui ou não para fazer com que os utilizadores tenham 

uma experiência melhor e mais adequada aos seus interesses, isto é, surge a necessidade de analisar 

se o facto de adaptarmos as decisões, em termos de layout, do nosso protótipo consoante o tipo de 

personalidade tem impacto no nível de satisfação do utilizador relativamente à sua experiência. 

Para efetuarmos esta análise, procedemos à criação de um protótipo em que iremos pedir ao 

utilizador que preencha um formulário de inscrição para um evento de jogos denominado Global Game 

Jam, (GGJ) que ocorreu no Instituto Superior Técnico (campus Taguspark) no mês de Janeiro de 2019. 

Apesar de descrevermos este evento e a razão da sua escolha posteriormente, de forma mais 

detalhada e pormenorizada, importa, desde já, mencionar que a Global Game Jam é o maior evento 

de criação e desenvolvimento de jogos a nível mundial.  

Neste protótipo, iremos apresentar duas versões do formulário (uma tendo em conta o tipo de 

personalidade da pessoa e outra que segue a forma tradicional e convencional usada no preenchimento 

de formulários online). 

Nesta secção, iremos apresentar a nossa solução que consiste em adaptar o conteúdo de acordo 

com a personalidade do utilizador. Iremos descrever, pormenorizadamente, a abordagem adotada 

neste estudo, a arquitetura do sistema e as duas versões implementadas.  

Por fim, será também descrito o método utilizado para classificar a personalidade dos participantes, 

explicando o motivo da escolha do questionário que os participantes tiveram de responder após a 

realização da experiência.  

4.1. Implementação 

Primeiramente, importa referir que ambas as versões do protótipo foram concebidas e 

implementadas com recurso ao wordpress.  

Para conseguirmos proceder aos testes necessários, tivemos de desenhar e implementar duas 

versões do nosso protótipo (cada uma delas com as suas especificações, de acordo com o facto da 

personalidade do participante apresentar níveis de openness mais elevados ou mais reduzidos). 

Utilizou-se um plugin do wordpress denominado Multi Step Form 1 (software de open source) que, 

basicamente, serviu como ferramenta para a criação e conceção do formulário. Este plugin associa um 

identificador (ID) a cada formulário criado e permite incorporá-lo em qualquer página ou post de um 

website criado com o wordpress, bastando apenas referenciar o id do formulário na página em que se 

pretende apresentar o formulário. 

Ambas as versões do formulário criadas seguem o conceito de responsive (que, basicamente, 

consiste em adaptar o layout de modo a poder ser usado em todos os dispositivos) bem como o conceito 

de mobile-first (que consiste em desenhar e implementar tendo em conta primeiro a versão mobile e, 

posteriormente, adaptar às versões de desktop existentes). 

                                                           
1 https://wordpress.org/plugins/multi-step-form/#description 
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Em termos de implementação, um aspeto essencial neste estudo reside na incorporação das 

animações na versão do formulário que foi desenhado para pessoas com valores superiores na 

dimensão openness to experience, uma vez que estas apresentam, por norma, uma personalidade que 

prefere explorar situações menos tradicionais e convencionais, pelo que a existência de animações 

consistiu numa das principais formas de explorar este tipo de preferência.    

Assim, recorreu-se a uma ferramenta online designada Animista2 que, basicamente, permite 

explorar e criar diferentes animações com base em propriedades CSS (Cascading Style Sheet – 

linguagem utilizada, em web development, para aplicar diversos estilos a uma interface). Após a criação 

da animação, esta ferramenta gera o respetivo código CSS que se incorpora no elemento do formulário 

em que se pretende aplicar a animação em questão. 

Relativamente ao processo de extração de dados, por cada inscrição no formulário era recebido 

um email com todas as respostas do participante bem como outros dados necessários para as métricas 

utilizadas na análise estatística que seria, posteriormente, efetuada. 

De seguida, iremos apresentar, de forma mais pormenorizada e detalhada, cada uma das versões 

do formulário bem como os motivos que levaram às suas particularidades e especificidades em termos 

de implementação. 

4.2. Formulário A3 

Esta versão do protótipo corresponde a um formulário mais convencional e tradicional, uma vez 

que o seu principal objetivo consiste em servir de comparação, em termos de análise estatística, à 

versão do formulário que foi desenhada, especificamente, para pessoas que apresentem valores mais 

elevados na dimensão openness da sua personalidade, ou seja, para pessoas que sejam mais criativas 

e demonstrem maior interesse me experimentar coisas e situações novas. (formulário B que será 

explicado posteriormente). 

Basicamente, esta versão será usada como contraste para efeitos de comparação com a versão 

que realmente diz respeito à nossa solução proposta (formulário B) para avaliar se os utilizadores 

preferem a versão do formulário que tem em consideração o seu tipo de personalidade. 

O nosso principal objetivo ao criar esta versão centrou-se na necessidade de existir uma versão do 

protótipo que replicasse o standard atual no que diz respeito ao preenchimento de formulários online, 

tendo por isso de obedecer apenas a uma série de regras e princípios standards que são usados na 

elaboração de formulários online. Surgiu, então, a necessidade de efetuar um levantamento das 

principais técnicas utilizadas na criação de formulários, de modo a que esta versão fosse implementada 

tendo em consideração apenas as técnicas standards, uma vez que pretendíamos que esta versão não 

adaptasse a sua interface consoante o tipo de personalidade do participante. Por outras palavras, 

queríamos, fundamentalmente, desenhar e implementar uma interface que se baseasse apenas em 

técnicas que já são usadas globalmente e que os utilizadores já estivessem habituados. 

                                                           
2 http://animista.net/play 
3 http://web.tecnico.ulisboa.pt/~ist176432/wordpress/formulario/ 
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Seguidamente, apresentamos então as técnicas implementadas nesta versão do formulário bem 

como os respetivos motivos que levaram à sua escolha (tudo isto, após ter sido realizado o 

levantamento de técnicas anteriormente referido).  

Importa referir, também, que o nosso levantamento (efetuado em Novembro de 2018) engloba a 

análise de formulários de registo em diversas empresas ou eventos de diferentes áreas tais como: 

 Sport Lisboa e Benfica 4  

 Jumbo/Auchan 5 

 Eurogamer 6  

 Lisboa Games Week 7  

 Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM) 8 

 Vodafone 9  
 

4.2.1. Caixas de texto para introdução de dados – Input Text 

Uma das principais conclusões que foi possível retirar está relacionada com o facto de praticamente 

todos os formulários utilizarem caixas de texto para permitir aos utilizadores introduzirem os seus 

dados. De seguida, mostramos alguns exemplos de formulários que analisámos no levantamento 

efetuado previamente, onde esta técnica é utilizada com bastante frequência. 

 

 
Figura 5 - Formulário Jumbo. 

                                                           
4 https://www.slbenfica.pt/pt-pt/loja/socios/adesao/dados-pessoais 
5 https://www.jumbo.pt/Frontoffice/MyAccount/NewRegister 
6 https://www.eurogamer.pt/register.php 
7 https://www.lisboagamesweek.pt/visitas-de-estudo/ 
8 http://spmateriais.pt/site/formulario-inscricao-socio-spm/ 
9 https://www.vodafone.pt/ajuda/contactos/formulario.html 
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Figura 6 - Formulário Vodafone. 

 

Após a nossa pesquisa, tornou-se evidente que a utilização desta técnica se adequa bastante 

quando se pretende que os utilizadores respondam a perguntas de preenchimento de dados, como por 

exemplo, o seu nome, email, idade e outras informações pessoais. Assim, optámos por recorrer a esta 

técnica para as questões do formulário em que o utilizador tinha de preencher as suas informações.  

 

 
Figura 7 - Exemplo de input text no formulário. 

4.2.2. Escolha múltipla – Radio Buttons 

Devido à pesquisa efetuada foi, também, possível compreender que a maioria dos formulários 

online recorre bastante a técnicas de escolha múltipla em situações em que se pretende que o utilizador 

expresse a sua decisão relativamente a um determinado assunto. Por isso, considerámos que esta 

técnica podia ser usada, no nosso formulário, em questões em que pretendíamos que o utilizador nos 

dissesse qual a sua decisão sobre assuntos de logística, como por exemplo, se pretendia usar o 

balneário, se tinha alguma alergia alimentar ou se necessitava de lugar para guardar comida durante o 

evento. 

Seguidamente, apresentamos diversos exemplos em que se utiliza esta técnica de escolha múltipla 

bem como um exemplo de uso no nosso formulário. 
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Figura 8 - Formulário Jumbo. 

 

Figura 9 - Formulário SLB. 

 

Figura 10 - Exemplo de escolha múltipla no formulário. 

4.2.3. Escolha Múltipla – Checkbox 

Outra das conclusões a que a nossa pesquisa nos permitiu chegar está relacionada com o uso de 

checkboxes. Esta técnica está também muito presente em formulários (praticamente todos os 

formulários que incluímos na nossa análise usavam esta técnica para recolher informação). 

De seguida, apresentamos alguns exemplos de formulários que recorrem ao uso desta técnica. 
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Figura 11 - Formulários Eurogamer e SPM. 

 
Figura 12 - Formulário SLB. 

Tal como podemos observar, esta técnica adequa-se, perfeitamente, a questões em que se 

pretenda que o utilizador selecione mais que uma opção quando responde a apenas uma pergunta. 

Por esta razão, decidimos utilizar esta técnica em questões em que queríamos que o participante 

tivesse a possibilidade de escolher mais que uma opção na sua resposta, como por exemplo, a questão 

em que o participante tinha de revelar as áreas em que mais se destacava e onde se encaixavam 

melhor as suas capacidades e características.  

Apresentamos, assim, um exemplo dessa questão no nosso formulário.  

 

Figura 13 - Exemplo de escolha múltipla no formulário. 

4.2.4. Caixa de combinação com várias opções - Combo Dropdown Box 

Por fim, com a pesquisa realizada, concluímos que outra técnica que se utiliza bastante são as 

caixas de combinação (dropdown box) em que o utilizador tem a possibilidade de visualizar logo as 



45 
 

suas opções de resposta para uma determinada pergunta. Esta técnica representa mais uma variante 

de recolha de informação nos formulários.  

Assim, apresentamos dois exemplos da sua utilização sendo que existem inúmeros casos em que 

esta técnica é utilizada nos formulários que foram analisados. 

  

 
Figura 14 - Formulário SLB. 

 

 
Figura 15 - Formulário SPM. 

Torna-se, portanto, evidente que esta técnica pode ser utilizada em situações em que se pretende 

que o utilizador selecione apenas uma das opções mas que possa visualizar todas as hipóteses de 

resposta para uma dada pergunta. Por este motivo, considerou-se que esta técnica se adequa a uma 

das questões do nosso formulário que está relacionada com o facto de querermos recolher informação 

sobre se os participantes iriam necessitar do shuttle para se transportar para a localização do evento. 
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Figura 16 - Exemplo de dropdown box no formulário. 

Para concluir, torna-se importante referir que a elaboração e implementação desta versão do 

formulário foi baseada no uso de técnicas que, após a análise dos sites mencionados anteriormente, 

considerámos que eram bastante utilizadas na criação de formulários. Como o nosso principal objetivo 

na implementação desta versão era estabelecer uma aproximação com os formulários existentes, uma 

das principais preocupações foi recolher a maior quantidade de informação possível sobre as técnicas 

que são utilizadas nos formulários e replicá-las no nosso, de modo a que os utilizadores, 

independentemente do seu tipo de personalidade, não estranhassem a interface ou a forma como a 

recolha da informação era feita. 

Como foi anteriormente referido, esta versão serve, essencialmente, para efeitos de contraste com 

a versão em que o formulário foi elaborado tendo em conta o tipo de personalidade, mais 

concretamente a dimensão openness do modelo Big Five (que será apresentada de seguida).   

4.3. Formulário B (Open)10 

Esta versão do protótipo representa o formulário que foi desenhado para pessoas que apresentem 

valores mais elevados na dimensão openness da sua personalidade, isto é, para pessoas que 

demonstrem maior tendência para explorar e experienciar novas situações e que sejam, por norma, 

mais criativos. 

Para a elaboração e implementação desta versão do formulário, levou-se em consideração cada 

uma das facetas da dimensão openness. Como o objetivo consistia em tornar esta versão do formulário 

mais adequada a pessoas mais open então foi efetuada uma análise sobre cada uma das facetas desta 

dimensão da personalidade, de modo a perceber que conjunto de técnicas poderíamos utilizar para 

explorar cada uma delas, ou seja, cada uma das técnicas utilizadas na conceção do formulário está 

relacionada com, pelo menos, uma das facetas desta dimensão.  

Importa, por isso, estabelecer um paralelismo entre as facetas da dimensão openness to 

experience e as técnicas escolhidas para incorporar nesta versão do protótipo, pelo que iremos 

                                                           
10 http://web.tecnico.ulisboa.pt/~ist176432/wordpress/formulariob/ 



47 
 

apresentar uma breve descrição de cada uma das facetas desta dimensão bem como as técnicas 

utilizadas e o respetivo objetivo inerente à sua utilização no formulário.   

4.3.1. Imagination (O1) 

Esta faceta representa a capacidade das pessoas em imaginar situações. Geralmente, pessoas 

com índices elevados nesta faceta demonstram enorme tendência para se perderem facilmente em 

pensamentos e reflexões sobre diversos temas. Está bastante relacionada com o interesse das 

pessoas por situações incertas e inesperadas bem como o acesso a novas informações sobre diversos 

temas que possam contribuir para que este tipo de pessoas possa facilmente iniciar novas reflexões 

ou discutir ideias. 

Importa, por isso, estabelecer um paralelismo com a forma como esta faceta foi enquadrada e 

explorada nesta versão do nosso formulário.  

  

          
Figura 17 - Questão sobre as áreas de destaque 

Tal como podemos observar, uma das técnicas que foi utilizada para explorar e enquadrar esta 

faceta da dimensão openness no nosso formulário consiste em esconder as opções de resposta a uma 

determinada pergunta.  

Como podemos verificar na Figura 16, as hipóteses de resposta à pergunta sobre as áreas de 

destaque dos participantes encontram-se ofuscadas (técnica blur) para que os utilizadores soubessem 

o número de respostas possíveis mas tivessem de clicar para conseguirem visualizar o texto da 

resposta. Desta forma, conseguiamos explorar uma característica muito importante desta faceta que 

está relacionada com o facto de despertar curiosidade e interesse nos utilizadores, uma vez que, o 

participante tinha de escolher a opção para ver qual a área correspondente.  

Para além disso, conseguiamos também explorar outro fator bastante relevante desta faceta 

relativa à incerteza (que, posteriormente, irá também levar a uma maior curiosidade) pois o participante 

ao ver que existe uma resposta mas não saber qual antes de selecionar faz com que se desperte uma 

certa incerteza e curiosidade sobre o tema, o que poderá levar a uma maior possibilidade de este se 

perder mais facilmente em reflexôes e imaginações sobre o que está escondido em cada uma das 

respostas.    

 Finamente, torna-se também fundamental mencionar o facto de um dos principais aspetos desta 

versão estar diretamente relacionado com o conceito de quebra de usabilidade. Isto fica evidenciado 

em diversas técnicas utilizadas na implementação deste formulário, nomeadamente neste caso em que 



48 
 

o utilizador é forçado a clicar nas opções para visualizar o seu conteúdo, o que obrigatoriamente 

corresponde a uma quebra de usabilidade na versão implementada mas que, no entanto, pode conduzir 

a uma melhor e satisfatória experiência consoante o tipo de personalidade da pessoa.  

 
Figura 18 - Barra de estado e progresso do formulário 

Outra técnica que foi utilizada e que se enquadra nesta perspectiva de explorar a imaginação e 

despertar sentimentos de curiosidade e incerteza nos participantes para os levar a refletir está 

relacionada com a existência de uma barra de progresso que indica o estado do preenchimento do 

formulário. Porém, ao contrário do que acontece na versão do formulário para pessoas menos open, a 

barra de progresso deste estado foi implementada de forma a aumentar os sentimentos de incerteza e 

curiosidade nos utilizadores, uma vez que, apenas apresenta os passos que o participante já preencheu 

(identificados a verdes) e o passo que o participante se encontra a preencher.  

Para além disso, as barras entre os diversos passos não apresentam a mesma dimensão, de modo 

a tornar imperceptível para a pessoa o número de passos e, consequentemente, o tempo que falta para 

terminar de preencher o formulário. 

Assim, conseguimos criar uma certa incerteza quanto ao tempo que falta para terminar a tarefa, 

permitindo ao participante que se perca na exploração do formulário (que é uma das principais 

caracterisiticas de pessoas com elevados níveis de openness e, mais concretamente, desta faceta). 

 

 
Figura 19 - Textos com dados estatísticos sobre o evento 

Outro aspeto importante desta faceta da dimensão openness está relacionada com o facto de 

pessoas com este tipo de personalidade demonstrarem bastante interesse por ter acesso a novas 

informações e dados estatisticos que lhes permitam estabelecer pensamentos e reflexôes sobre 

determinados assuntos. Por isso, optámos por introduzir textos com dados estatísticos sobre o evento 
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quando os participantes selecionavam uma determinada resposta nas perguntas sobre a possibilidade 

de dormirem ou usarem o balneário durante o evento.   

Ao forneceremos este tipo de informação tinhamos como principal objetivo despertar um interesse 

e, consequentemente, uma reflexâo sobre o evento que é uma das principais características 

apresentadas por pessoas com níveis de openness mais elevados. 

4.3.2. Artistic Interests (O2) 

Esta faceta da dimensão openness diz respeito ao interesse das pessoas pela beleza da arte e da 

natureza. Por norma, são pessoas que demonstram elevada abertura e curiosidade para eventos ou 

situações originais e fora do comum.  

Isto levou-nos então a explorar alternativas em termos de layout e de interação com o utilizador. 

Nomeadamente, no que diz respeito à forma como apresentámos as perguntas no nosso formulário, 

isto é, procurámos, em diversas situações, afastarmo-nos da forma convencional e tradicional de 

apresentar as questões no formulário. 

Decidimos manter sempre a mesma estrutura de conteúdos usada na outra versão do formulário 

mas introduzindo algumas variantes, como por exemplo, o facto das questões relativas ao email, idade 

e áreas de destaque apenas aparecerem quando o utilizador preenchesse o campo que lhe pediu o 

nome completo.  

Para além disso, essas três perguntas apareciam nesse preciso momento com diferentes efeitos, 

tornando assim o preenchimento do formulário numa experiência mais original e pouco convencional 

(algo que, à partida, seria motivo de satisfação e interesse para pessoas com valores elevados nesta 

faceta). 

4.3.3. Emotionality (O3) 

Outra faceta da dimensão openness denomina-se Emotionality que, tal como o nome indica, está 

relacionado com o interesse e predisposição das pessoas para expressar e refletir sobre os seus 

sentimentos e emoções. Este tipo de pessoas prefere viver todas as situações intensamente em vez 

de serem racionais, sendo geralmente pessoas que gostam de despender o seu tempo a refletir sobre 

os seus sentimentos e a expressar as suas emoções.  

Assim, decidimos incluir no nosso formulário uma questão que possibilitasse aos participantes 

expressar as suas emoções relativas a um determinado assunto. Basicamente, no âmbito do nosso 

estudo, decidiu-se que fazia sentido incorporar uma pergunta que permitisse aos utilizadores selecionar 

diversos emojis (cada um associado a um tipo de emoção) para descrever, da melhor forma possível, 

os seus sentimentos e emoções no dia-a-dia e durante o evento da Global Game Jam.  
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Figura 20 - Questão sobre as emoções do participante no dia-a-dia e na GGJ 

Importa referir que em cada um dos casos, o participante tinha 18 emojis que podia selecionar para 

descrever as suas emoções, uma vez que queríamos oferecer a possibilidade de poder escolher entre 

numerosas emoções). 

4.3.4. Adventurouness (O4) 

Esta faceta encontra-se relacionada com o nível de abertura e de interesse por parte das pessoas 

em experimentar novas situações e explorar novas coisas. Pessoas com valores elevados nesta faceta 

são, por norma, pessoas que preferem experienciar novos cenários e serem surpreendidos em 

detrimento de estarem envolvidos nos mesmos hábitos e nas mesmas rotinas. 

 Para conseguirmos então tornar o nosso formulário mais adequado a este tipo de personalidade, 

tomámos diversas decisões de implementação nesta versão. Uma delas consistiu na existência de 

vários links que permitissem aos participantes decidir se pretendiam explorar novas situações ou se, 

pelo contrário, como era opcional preferiam optar por seguir em frente e completar a tarefa de preencher 

o formulário o mais rápido possível.  

Um dos exemplos é o caso que apresentamos de seguida, em que existia um link designado por 

“Ver Jogo” que apenas mostra o jogo se o utilizador decidir clicar, caso contrário o jogo continua 

escondido e o utilizador pode passar para o passo seguinte visto que é uma parte opcional. O intuito 

da inclusão desta técnica está relacionado com o facto de querermos analisar se pessoas mais open 

(mais concretamente, nesta faceta) apresentam uma tendência maior para carregar no link e visualizar 

o jogo enquanto pessoas menos open preferem continuar a preencher o formulário e não perder tempo 

a explorar coisas opcionais e fora da rotina habitual de preenchimento de um formulário (uma vez que, 

não é habitual ter a possibilidade de jogar um pequeno jogo durante este tipo de tarefa).   

  

 
Figura 21 - Link "Ver Jogo" 
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 Outra técnica utilizada para analisar esta faceta consistiu em criar um elemento de surpresa ao 

apresentar algumas questões do formulário ao participante. Como são pessoas que gostam de serem 

surpreendidas com novas situações, o uso formas menos tradicionais de apresentação de questões no 

formulário terá um impacto positivo no nível de satisfação do utilizador com a sua experiência. 

 O uso desta técnica está bastante evidenciado na apresentação de campos apenas consoante 

determinadas ações dos utilizadores, como por exemplo, o facto da questão sobre qual alergia 

alimentar do participante apenas aparecer se este responder que sim na pergunta “Tem alguma alergia 

alimentar?” (enquanto na outra versão aparecem logo as duas questões independentemente da 

resposta do utilizador).  

 Outro exemplo de utilização desta técnica reside no facto de as perguntas relacionadas com email, 

idade e áreas de destaque apenas aparecerem quando o utilizador preenche o campo do nome.  

Tudo isto enquadra-se no objetivo de criar surpresa no utilizador, até pela forma como as questões 

são apresentadas pois aparecem com diversos efeitos de transição. 

 

            
Figura 22 - Exemplos de técnicas para criar surpresa no utilizador 

 Como já foi referido anteriormente, um dos principais objetivos desta versão do formulário consistia 

em quebrar a usabilidade para avaliar se as pessoas com índices mais elevados de openness podem 

na mesma ter uma boa experiência apesar dos diversos aspetos em que se quebra a usabilidade.  

Um dos aspetos que pretendemos analisar e avaliar neste estudo centra-se em perceber se a 

quebra de usabilidade tem influência na satisfação dos utilizadores, ou seja, se o facto de recorrermos 

a técnicas que quebrem a usabilidade no preenchimento do formulário tem impacto negativo para 

pessoas menos open e positivo para pessoas mais open, uma vez que, supostamente as pessoas com 

características que se enquadram na categoria mais open demonstram interesse por explorar situações 

originais.  

Por norma, as pessoas mais open (nomeadamente as que apresentam valores elevados nesta 

faceta) demonstram bastante interesse e preferência por situações inesperadas e surpreendentes logo, 

à partida, serão pessoas que apresentarão índices de satisfação elevados apesar de existirem 
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elementos e técnicas que quebrem a usabilidade no preenchimento do formulário. Por outro lado, as 

pessoas com valores mais baixos nesta faceta apresentarão uma tendência para não ficarem satisfeitos 

com este tipo de técnicas, uma vez que, são pessoas que, geralmente, gostam de situações tradicionais 

e rotineiras (sendo que este tipo de preferência torna-se ainda mais evidente numa tarefa como o 

preenchimento de um formulário que a maioria das pessoas, por norma, prefere que seja realizada o 

mais rapidamente possível). 

Para isso, recorremos a uma técnica (na pergunta de escolha múltipla demonstrada na figura em 

baixo) em que no momento em que o utilizador escolhia uma das opções, ocorria uma animação em 

que aparecia selecionada a opção contrária, ou seja, se o utilizador respondesse à pergunta com “Sim”, 

aparecia selecionado o “Não” e vice-versa.  

Para além disso, no mesmo momento em que esta animação ocorria, a pergunta deslocava-se 

horizontalmente para o lado, voltando depois à sua posição original já com a opção correta selecionada.  

 Tudo isto foi implementado para criar no utilizador uma sensação de dúvida, uma vez que, no 

momento em que selecionava uma opção para responder normalmente a uma questão do formulário, 

deparava-se com animações em que o campo lhe “fugia” (saía da posição original e fazia um 

movimento horizontal) e aparecia-lhe a opção contrária àquela que tinha selecionado.  Desta forma, 

pretendíamos quebrar regras de usabilidade para ser possível compreender se, apesar de efetuarmos 

essa quebra de usabilidade, o utilizador open continuaria a apresentar um nível de satisfação elevado 

com a sua experiência. 

  

  
Figura 23 – Quando pessoa escolhe uma opção mas aparece outra selecionada 

Por fim, outro aspeto importante desta faceta baseia-se no facto destas pessoas serem bastante 

curiosas pelo que se torna extremamente relevante incluir técnicas que despertem incerteza e, 

consequentemente, curiosidade nos utilizadores. 

 Para atingir este objetivo, em termos de implementação, tomou-se a decisão de alterar a barra de 

progresso que era utilizada na outra versão, deixando de aparecer todos os passos e alterando as 

dimensões dos troços que separam cada um deles (para que o participante não saiba quanto tempo 

falta para terminar de preencher o formulário).  

O utilizador apenas consegue visualizar os passos que já completou (marcados a verde) e o passo 

em que se encontra, não tendo qualquer pista sobre quantos passos faltam para completar o formulário. 

Desta forma, conseguimos criar um sentimento de incerteza e, ao mesmo tempo, de curiosidade na 

pessoa que está a preencher, uma vez que, não tem qualquer noção do estado em que se encontra e, 

consequentemente, do tempo que levará até terminar a tarefa.  
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Figura 24 - Barra de progresso 

4.3.5. Intellect (O5) 

Esta faceta encontra-se relacionada com o interesse das pessoas em desenvolver raciocínios para 

chegar à resolução de problemas complexos. Pessoas que apresentem índices elevados nesta faceta 

apresentam uma enorme tendência para se sentirem satisfeitos quando se deparam com desafios 

complexos e com situações que os obriguem a desenvolver as suas capacidades cognitivas para tentar 

solucionar um determinado problema. 

  

 
Figura 25 - Jogo de memória 

 Assim, para conseguirmos envolver os utilizadores que apresentassem este tipo de personalidade, 

optámos por incorporar no nosso formulário um pequeno jogo de memória em que, basicamente, o 

participante tinha de memorizar um padrão que lhe era apresentado no início para, posteriormente, 

repeti-lo com sucesso.  

Existe apenas uma única forma geométrica (círculos) e quatro cores diferentes (vermelho, amarelo, 

verde e azul). O utilizador tinha ainda a possibilidade de carregar no botão “Ver Pista” sempre que 

pretendesse visualizar novamente a sequência para tentar repeti-la.  

O objetivo da existência deste jogo consistia, fundamentalmente, em ter algo no nosso formulário 

que desafiasse e estimulasse o interesse dos participantes na resolução de problemas que exigisse 

um nível mínimo de concentração (neste caso específico, atingido pelo facto de ser necessário 

memorizar a cor e a localização de oito pontos na grelha do jogo), tendo, porém, sempre bastante 

cuidado para não ser um jogo demasiado complexo e demorado para que os utilizadores não se 

perdessem demasiado nesta situação, descorando assim a tarefa principal deste estudo que era o 

preenchimento do formulário.  
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Figura 26 - Pop-ups de sucesso e insucesso no jogo 

Cada vez que o utilizador testava a sua solução, era apresentado um pop-up com informação de 

feedback sobre o seu resultado, isto é, se tinha sido bem ou mal sucedido na sua tentativa. O objetivo 

destes textos de feedback consistia em estimular os participantes a continuar a tentar caso fossem mal 

sucedidos e a criar um  sentimento de satisfação no momento em que, finalmente, completassem o 

jogo com sucesso.  

Desta forma, esperamos aumentar a probabilidade de pessoas com elevados índices nesta faceta 

se interessassem pelo jogo e se sentissem estimuladas para completar a tarefa. No entanto, sempre 

com cuidado para que o jogo não se prolongasse demasiado tempo e as pessoas não se perdessem 

do objetivo principal que consistia em terminar o preenchimento do formulário (daí o jogo ter a duração 

de 2 minutos como forma de limitação de tempo). 

 
Figura 27 - Feedback quando jogador termina jogo com sucesso 

4.3.6. Liberalism (O6) 

Por fim, esta faceta da dimensão openness está relacionada com fatores e tipo de orientação 

política das pessoas. Por um lado, pessoas com valores elevados nesta faceta apresentam uma opinião 

bastante liberal, acreditando que não existe um caminho absoluto que seja certo ou errado enquanto 

pessoas com valores mais reduzidos tendem a ser mais convencionais e tradicionais, completamente 

convictos que existe uma única forma correta de fazer as coisas.  

 Como esta faceta não se enquadra muito no contexto do desenvolvimento web e deste estudo, 

tomou-se a decisão de não implementar qualquer tipo de técnica que permitisse avaliar e analisar esta 

faceta.  
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Considerou-se que não faria sentido incluir esta faceta num contexto de preenchimento de um 

formulário para inscrição num evento de jogos pelo que também não foi considerada no cálculo do nível 

de openness dos participantes (tal como será explicado posteriormente, o questionário utilizado para 

classificar o tipo de personalidade dos participantes não englobou qualquer questão relacionada com 

esta faceta da dimensão openness).  

A decisão de não incluirmos esta faceta no formulário e no questionário de personalidade está 

relacionada com a possibilidade, verificada nos testes piloto, de algumas pessoas se poderem sentir 

desconfortáveis a responder a este tipo de itens, uma vez que, nem toda a gente se sente à vontade e 

confortável para expor o seu tipo de orientação política.   

4.3.7. Técnicas utilizadas para chamar atenção do utilizador   

Finalmente, após a descrição das técnicas utilizadas para tornar esta versão do formulário mais 

adequada com as características e preferências de pessoas mais open (ou seja, pessoas que gostam 

de explorar e de experienciar situações que não estejam inseridas nos modelos mais tradicionais e 

convencionais), importa referir que é fundamental usar, também, mecanismos para garantir que o 

utilizador se mantém concentrado e focado no objetivo principal que consiste no preenchimento do 

formulário para a inscrição no evento. 

 Assim, considerou-se necessário recorrer a técnicas para garantir que era possível manter o foco 

do utilizador na tarefa principal (apesar de todas técnicas usadas para o incentivar e estimular a explorar 

todas as vertentes do formulário). 

Um exemplo do uso deste tipo de mecanismos encontra-se bastante evidente na barra de indicação 

de estado e progresso existente no formulário, uma vez que, nesta versão o número correspondente 

ao passo do formulário em que o participante se encontra a preencher tem uma animação denominada 

de heartbeat que, basicamente, serve para chamar a atenção do utilizador para o facto de estar naquele 

passo e de ter de preencher aquelas questões antes de avançar para o passo seguinte, apesar de 

todos os incentivos presentes para explorar o formulário.  

Para além disso, esta animação também é utilizada num caso particular como o link que permite 

ao utilizador visualizar o jogo, visto que queríamos chamar o foco do utilizador para esta possibilidade. 

Outro exemplo de uso destas técnicas reside no efeito do título do passo do formulário que o 

participante se encontra a preencher. O intuito deste efeito vai de encontro ao referido anteriormente, 

uma vez que, queríamos assegurar que mantínhamos o utilizador focado e concentrado no passo que 

estava a preencher, apesar de todos os estímulos existentes nesta versão do formulário para que este 

o explore ao máximo. 
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5. Avaliação 

Quando ambas as versões, explicadas detalhadamente na secção anterior, foram implementadas, 

seguiu-se a fase de avaliação. Durante esta fase, definimos diversos aspetos relativos à forma como 

iria ser conduzida a experiência dos participantes no preenchimento do formulário bem como os 

diferentes objetivos relacionados com a forma como iria ser avaliada a qualidade do protótipo e o nível 

de satisfação dos utilizadores com a sua experiência.   

 Primeiramente, começámos por estabelecer um conjunto de questões de pesquisa que nos 

conduziram às hipóteses já referidas anteriormente neste estudo, mas que iremos reforçar novamente 

nesta seção. Seguidamente, procedemos então à experiência do utilizador que, basicamente, consistiu 

em preencher uma das versões do formulário que lhe foi atribuída e, posteriormente, responder a um 

questionário de 10 perguntas que tinha como objetivo classificar o seu tipo de personalidade, tendo em 

consideração apenas a dimensão openness to experience. 

 Nesta secção, iremos descrever as hipóteses resultantes dos problemas identificados neste estudo 

bem como o procedimento experimental e o processo de classificação da personalidade de cada um 

dos participantes. 

5.1. Hipótese 

Antes de avançarmos para a caracterização dos participantes e descrição da experiência realizada, 

torna-se relevante abordar novamente a hipótese proposta por este estudo. Como referido 

anteriormente, o objetivo deste estudo consiste em compreender se o facto de utilizarmos a 

personalização para organizar e adaptar os conteúdos e interface à personalidade dos utilizadores 

levará a que estes utilizem um determinado produto com maior interesse e satisfação. 

Consequentemente, a hipótese proposta para responder a este problema, centrou-se na criação de um 

formulário onde a apresentação dos conteúdos foi adaptada consoante o tipo de personalidade do 

utilizador (em particular, a dimensão openness do modelo Big Five).  

Assim, tornou-se possível avaliarmos se o facto de adaptarmos quer o tipo de conteúdos quer a 

forma como estes foram apresentados ao utilizador teve algum tipo de influência no nível de satisfação 

do utilizador.  

Tal como explicámos anteriormente, foram implementadas duas versões de um formulário que os 

utilizadores tinham de preencher para avaliar se estes demonstravam maior preferência pela versão 

que se adequava ao seu tipo de personalidade. (sendo que uma versão era para casos convencionais 

de preenchimento de formulários online e outra para casos em que a pessoa apresenta índices mais 

elevados de openness e que, portanto, prefere a exploração de formatos menos tradicionais e mais 

originais). 

Por outras palavras, a conceção das duas versões tinha como objetivo perceber se existe alguma 

relação entre o tipo de personalidade e a forma como os conteúdos são apresentados (neste caso 

concreto, no tipo de questões e no modo como estas foram apresentadas aos participantes durante o 

preenchimento do formulário, isto é, se uma pessoa com maior nível de openness realmente 
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demonstrou preferência pelo formulário desenhado de acordo com as características associadas ao 

seu tipo de personalidade). 

Para além disso, a hipótese levantada por este estudo procurava também analisar a existência de 

um paralelismo entre os conceitos de usabilidade e experiência de uso, ou seja, tínhamos como objetivo 

verificar se o facto de a usabilidade ser inferior tinha alguma influência na satisfação do utilizador com 

a experiência. Assim, na versão concebida para pessoas mais open, recorreu-se a técnicas que 

quebram a usabilidade do protótipo, de modo a conseguirmos observar se o facto da usabilidade do 

formulário ser menor originava que os utilizadores ficassem menos satisfeitos com a sua experiência 

ou se, pelo contrário, as pessoas continuavam a preferir esta versão, apesar de existir uma quebra de 

usabilidade e o tempo de preenchimento ser relativamente maior. 

5.2. Participantes 

A nossa experiência foi realizada pelos participantes que se inscreveram no evento Global Game 

Jam, que decorreu entre 25 e 27 de Janeiro de 2019 no Instituto Superior Técnico, campus Taguspark. 

A escolha da amostra de análise ter recaído nos participantes deste evento esteve, também, 

relacionada com o facto de, por norma, serem pessoas que demonstram bastante interesse por 

situações originais e criativas visto que são, geralmente, pessoas de áreas como jogos e artes.  

Visto que o objetivo principal deste estudo centra-se em explorar a dimensão relacionada com a 

criatividade, originalidade e interesse por explorar e experienciar novas situações (openness to 

experience) então faz todo o sentido que a nossa amostra tenha um maior número de participantes que 

apresentem essas características (tendo, por isso, a nossa escolha para o preenchimento do formulário 

recaído num evento de jogos pois, deste modo, conseguimos um leque mais alargado de participantes 

no espectro da openness).  

 Na secção seguinte denominada Resultados, iremos fazer uma caracterização mais concreta e 

detalhada sobre os participantes. 

5.3. Procedimento Experimental 

A tarefa escolhida para testar a nossa hipótese centrou-se no preenchimento de um formulário de 

inscrição para um evento de desenvolvimento de jogos chamado Global Game Jam, Este evento 

acontece anualmente a uma escala mundial (no ano passado, ocorreu em diversas localizações de 803 

países) e o seu principal objetivo consiste em estimular as pessoas a explorar novas tecnologias e 

testar as suas capacidades no que diz respeito a desenhar, implementar e testar um novo jogo durante 

apenas 48 horas (por norma, o evento decorre durante um fim de semana).  

O motivo da nossa escolha ter recaído neste evento está diretamente relacionado com o facto de 

ser um evento que procura estimular os participantes a saírem da sua zona de conforto e a serem 

criativos (algo que vai de encontro às principais características e traços de personalidade que este 

estudo procura enquadrar, uma vez que, escolhemos analisar a dimensão openness to experience que 

está fortemente ligada à criatividade e ao nível de abertura das pessoas para explorar situações menos 

convencionais).  
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Assim, faz todo o sentido que a nossa amostra de análise incorpore pessoas com este tipo de 

características (o que ficou assegurado ao escolher este tipo de evento, uma vez que, existem 

participantes de diferentes áreas como a programação, a exploração artística ou o desenho iterativo). 

Desta forma, conseguíamos garantir que a nossa amostra tinha um espectro bastante alargado em 

termos da dimensão openness pois englobava participantes de áreas muito distintas que, à partida, 

demonstrariam níveis de openness bastante diferentes.  

 A experiência deste estudo divide-se em diversos passos, sendo que no total não deveria demorar 

mais que 20 minutos. Basicamente, foi atribuída uma versão das duas que foram implementadas 

(Formulário A ou B) que, tal como já foi referido anteriormente, uma versão se enquadra na preferência 

por técnicas mais tradicionais e convencionais (Formulário A) e outra adequa-se a pessoas com níveis 

de openness mais elevados e, consequentemente, mais originais e com maior interesse em 

experimentar e explorar novas situações (Formulário B). 

Posteriormente, cada participante tinha de preencher um questionário de 10 perguntas para 

conseguirmos classificar o seu tipo de personalidade relativamente à dimensão openness. 

Por fim, importa também mencionar que os participantes foram contactados pela equipa de 

organização da Global Game Jam no Instituto Superior Técnico (campus Taguspark) para preencherem 

o formulário relativo à sua inscrição, cinco dias antes do evento se realizar. 

5.4. Questionário de Personalidade 

No final da experiência de preenchimento, foi pedido aos participantes que preenchessem um 

questionário IPIP (International Personality Item Pool – que pode ser consultado no Anexo A) para 

classificar a sua personalidade relativamente à dimensão openness.  

Como referido anteriormente, optámos por considerar apenas esta dimensão das cinco dimensões 

presentes no modelo Big Five visto que, para efeitos de teste, se tornava bastante extenso analisar 

todos os detalhes das cinco dimensões. Para além de que, do ponto de vista experimental, seria muito 

mais complicado investigar os efeitos das várias dimensões se tivessem todas agrupadas no mesmo 

formulário e a ser testadas e analisadas ao mesmo tempo.  

Pelo que considerámos que seria mais importante analisar e avaliar apenas uma das cinco 

dimensões, mas de forma mais detalhada e pormenorizada.  

Para conseguirmos classificar o tipo de personalidade relativamente à sua dimensão openness to 

experience, utilizámos um questionário com 10 perguntas que tem em consideração cada uma das 

facetas desta dimensão.  

Basicamente, o formato do questionário consistia em 10 afirmações sobre um conjunto de 

características em que para cada uma dela, o participante tinha de escolher uma das seguintes opções: 

1. Discordo totalmente  

2. Discordo 

3. Nem concordo nem discordo 

4. Concordo  

5. Concordo totalmente 
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Posteriormente, foi efetuado um cálculo consoante as respostas dadas pelo participante para 

classificar o seu tipo de personalidade, mais concretamente o nível de openness to experience de cada 

participante visto que, como referido anteriormente, neste questionário apenas se inclui afirmações 

relativas a esta dimensão por ser a única vertente da personalidade que se pretende analisar neste 

estudo.  

 Foi atribuído uma pontuação a cada uma das opções de resposta. 

 

Tabela 1 - Significado de cada pontuação possível de responder nas perguntas do questionário do nível de 
openness. 

Pontuação Opção de Resposta 

1 Discordo totalmente  

2 Discordo 

3 Nem concordo nem discordo  

4 Concordo  

5 Concordo totalmente 

 

O cálculo consistia em somar as pontuações de todas as respostas dadas pelo participante para 

calcular o seu nível de openness. Importa, também, referir que em casos de afirmações de carácter 

negativo (reverse scoring), ou seja, em que se a pessoa concordar significa que é menos criativa e 

original e, consequentemente, menos openness to experience (que neste questionário eram duas: 

afirmações 7 e 9), portanto, a pontuação atribuída seguia a seguinte fórmula: 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑟 = 6 − 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑜𝑝çã𝑜 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 

Assim, após a soma de todos os valores, obtém-se o nível de openness de cada um dos 

participantes que era um dos passos fundamentais para responder à principal questão deste estudo 

sobre a influência da personalidade na experiência do utilizador, isto é, se o facto de adaptarmos os 

conteúdos e layout às preferências e características da personalidade do utilizador têm impacto no seu 

nível de satisfação com a experiência.  

Existem 6 facetas desta dimensão: 

 Imagination - representa a capacidade das pessoas em imaginar cenários ou situações. Por 

norma, pessoas com índices elevados nesta dimensão gostam bastante de despender o seu 

tempo a imaginar e a refletir sobre diversos temas. 

 Artistic Interests - representa o interesse das pessoas na arte e na natureza. Pessoas com 

elevado valor nesta faceta são, geralmente, aquelas que se deixam facilmente absorver por 

eventos artísticos e naturais. 

 Emotionality - diz respeito ao interesse e capacidade das pessoas expressarem as suas 

próprias emoções e sentimentos. De um modo geral, são pessoas que preferem viver as 

situações intensamente em vez de se preocuparem em ser racionais. Para além disso, 

demonstram enorme vontade de refletirem sobre si e sobre os outros, procurando sempre 

expressar os seus sentimentos e emoções. 
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 Adventurousness - representa a vontade das pessoas em experimentar novas situações. Por 

norma, as pessoas com valores elevados nesta faceta não valorizam a rotina e os hábitos, 

preferindo experienciar constantemente novas coisas. 

 Intellect - diz respeito ao interesse e curiosidade das pessoas. Distingue pessoas sem 

curiosidade de pessoas que demonstram um elevado interesse em aceder constantemente a 

novas informações, a resolver problemas complexos e a experienciar situações desafiantes 

que as coloquem à prova. 

 Liberalism - está relacionada com a orientação política preferencial. Geralmente, distingue 

pessoas que tendem a apresentar maior facilidade em desafiar e questionar valores 

convencionais e tradicionais. Por norma, as pessoas que apresentam valores mais baixos 

nesta faceta são aquelas que têm convicções bastante tradicionais enquanto as que 

apresentam valores mais elevados correspondem a pessoas que acreditam que não existe um 

caminho absoluto certo ou errado, dando valor ao poder de escolha e de decisão ao invés da 

imposição de leis e de costumes. Esta faceta não foi considerada no cálculo do nível de 

openness dos participantes, uma vez que, o protótipo de inscrição do formulário não 

contemplou cenários ou situações para testar esta dimensão (não foram, por isso, incluídas 

questões relacionadas com esta faceta no questionário) 

 

Para efeitos do cálculo do nível de openness, tomou-se a decisão de não considerar a faceta 

denominada Liberalism, uma vez que, o protótipo de inscrição do formulário não contemplou cenários 

ou situações para testar esta dimensão.  

Por isso mesmo, não foram incluídas questões relacionadas com esta faceta no questionário de 

personalidade.  

Um dos principais motivos que levou à exclusão desta faceta do cálculo de personalidade está 

relacionada com o facto de não ter sido considerado relevante para este estudo incluir questões 

relacionadas com fatores políticos num contexto de web development (mais concretamente, numa 

tarefa de preenchimento de um formulário de inscrição). 
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6. Resultados 

Neste capítulo, apresentamos os resultados obtidos a partir de uma análise dos dados relativos à 

inscrição na Global Game Jam. Iremos apresentar os resultados relacionados com o questionário de 

personalidade IPIP bem como dos testes efetuados para encontrar correlação entre as métricas 

analisadas durante a participação das pessoas no evento. 

6.1. Caracterização dos participantes 

Seguidamente, apresentamos uma breve caracterização dos participantes neste estudo. Um dos 

aspetos mais importantes de se referir centra-se no facto de serem apenas pessoas que tenham 

interesse em game jams (basicamente, são eventos organizados para pessoas com interesse no 

desenvolvimento de jogos com o objetivo de planearem e criarem jogos num curto período de tempo).  

Neste estudo, decidimos centrar a nossa análise num evento realizado no Instituto Superior Técnico 

do Taguspark denominado de Global Game Jam (GGJ), tornando assim a nossa amostra um “nicho” 

visto que é bastante pequena (apenas 36 dos participantes na GGJ responderam). Para além disso, 

analisámos os nossos participantes apenas na sua componente criativa, isto é, na dimensão openness 

do modelo Big Five. 

De seguida, apresentamos diversos dados demográficos para caracterizar os nossos participantes. 

 

Idade 

Os participantes deste estudo tinham idades compreendidas entre os 19 e os 42 de anos, com uma 

média de 23,72 e um desvio padrão de 4,49. 

 

Sexo 

Tal como é possível observar pelo gráfico apresentado em baixo, a maioria dos participantes era 

do sexo masculino (30 pessoas do sexo masculino e 6 do sexo feminino). 

 
Figura 28 - Gráfico com as percentagens relativas ao sexo dos participantes 
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Áreas de Conhecimento 

Para complementar a caracterização demográfica dos participantes, procurou-se também saber 

quais as suas principais áreas de conhecimento, isto é, quais as áreas que cada pessoa considera que 

tem mais capacidade para se destacar. No formulário, foram apresentadas seis opções, sendo que era 

permitido que a pessoa escolhesse mais que uma opção, visto que é perfeitamente normal que uma 

pessoa se destaque e tenha conhecimento em diversas áreas.  

Importa referir que os resultados relativos às áreas em que os participantes consideram que se 

conseguem destacar mais estão relacionados com o facto de a amostra ser influenciada pela realização 

do evento ser no Instituto Superior Técnico, em parceria com a Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa (FBAUL) logo torna-se perfeitamente normal a presença quer de áreas de 

engenharia (como a Programação) quer de áreas mais artísticas (como Arte 2D e Arte 3D).  

Esta escolha do evento não foi apenas por coincidência mas sim porque, durante o processo de 

escolha, tivemos em consideração a necessidade de termos uma amostra em que a probabilidade das 

pessoas apresentarem valores altos em termos de openness fosse elevada.  

Ao escolhermos um evento de jogos que era organizado com a parceria da FBAUL, estávamos 

mais próximos de garantir este aspeto, visto que a dimensão openness está associada à criatividade, 

à originalidade e ao interesse pelas artes que são, tipicamente, características de pessoas envolvidas 

no mundo artístico.  

De seguida, apresenta-se o gráfico de barras que exprime a relação entre os participantes e as 

suas principais áreas de conhecimento. 

 

 
Figura 29 - Gráfico de barras sobre as áreas de destaque dos participantes 

 

Nível de Openness 

De modo a completar a nossa análise demográfica, torna-se fundamental abordar a dimensão 

openness que, basicamente, está relacionada com a criatividade e interesse das pessoas em 
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experimentar novas situações e emoções. Neste estudo, atribuímos um nível de openness a cada 

participante consoante as suas respostas no questionário IPIP (que pode ser consultado no anexo A). 

Assim, para contribuir para uma noção mais concreta do nível de openness da amostra deste 

estudo, apresentamos uma tabela com o valor máximo, mínimo e a mediana da amostra bem como um 

gráfico de frequências em que é apresentado o número de participantes para cada valor de openness 

calculado. 

 

Tabela 2 - Dados estatísticos (mínimo, máximo e mediana) sobre o nível de openness da amostra. 

 Mínimo Máximo Mediana 

Nível de Openness 28 48 39 

 

 

 
Figura 30 - Gráfico com o número de participantes para cada valor de openness 

 

6.2. Discussão dos Resultados 

Primeiramente, importa referir que, devido ao número limitado de participantes em cada grupo de 

análise, iremos usar testes não paramétricos. Mais concretamente, o Mann-Whitney U Test (MW-U) 

que é usado para comparar diferenças entre dois grupos independentes quando a variável dependente 

é ordinal ou contínua mas sem apresentar uma distribuição normal. 

Apresentamos, de seguida, os principais testes não paramétricos efetuados, através do recurso a 

uma ferramenta denominada IBM SPSS V25, para encontrar correlações entre os dados de modo a 

suportar as hipóteses apresentadas anteriormente no documento. 
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T1: Comparação do rating atribuído pelos participantes nos dois formulários 

 
Figura 31 - Dados estatísticos sobre o rating atribuído pelos participantes 

 
Figura 32 - Dados do MW-U sobre rating atribuído pelos participantes 

Ao analisarmos os dados recolhidos com este teste, torna-se evidente que a experiência relatada 

pelos participantes não foi significativamente diferente nos dois tipos de formulário, ou seja, o formulário 

não teve qualquer tipo influência no nível de satisfação do utilizador relativamente à experiência.  

Podemos afirmar isto, uma vez que, o valor p obtido neste teste foi superior a 0,05 (Mann-Whitney 

U= 120, p= 0,197), o que significa que as distribuições não são significativamente diferentes do ponto 

de vista estatístico logo não foi possível observar qualquer diferença entre os ratings atribuídos pelos 

participantes na pergunta em que tinham de selecionar o número de estrelas para classificar a sua 

experiência de preenchimento do respetivo formulário. 

 

T2: Comparação do rating por alinhamento do tipo de formulário com a personalidade da pessoa  

Ao realizarmos este teste tínhamos como principal objetivo perceber se existia alguma vantagem 

em alinhar a personalidade e o tipo de formulário preenchido pelo participante, ou seja, se o nível de 

satisfação variava consoante o alinhamento da personalidade do participante com o tipo de formulário 

que preenchia. 

Para isso, criámos uma variável chamada “alinhamento” que, basicamente, consiste em alinhar o 

tipo de formulário com o tipo de personalidade do participante, isto é, pessoas com índices de openness 

mais elevados ficaram com formulários open (Formulário B) e pessoas com índices de openness mais 

baixos ficaram com formulários mais tradicionais (Formulário A).  
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Este teste serviu para mostrar que a experiência relatada não foi diferente consoante o alinhamento 

da personalidade com o formulário, ou seja, o facto do tipo de formulário estar alinhado com o nível de 

openness da pessoa não afetou a sua perceção da experiência e, consequentemente, não teve impacto 

significativo no nível de satisfação do participante. 

De seguida, apresentamos os dados recolhidos após efetuarmos o Mann-Whitney U Test entre 

rating e a variável Alinhado (que, como referido anteriormente, diz que está alinhado se o tipo de 

formulário estiver de acordo com o tipo de personalidade, isto é, se pessoas lessOpen preencheram o 

formulário mais tradicional e menos original e pessoas moreOpen preencheram o formulário mais 

open).  

Realizámos estes testes com diferentes medianas relativamente à divisão das pessoas pelo seu 

nível de openness (usámos mediana de 39, 41, 42). O objetivo de usar diferentes medianas está 

relacionado com o facto de pretendermos mostrar que, mesmo dividindo os grupos alinhados e não-

alinhados de forma mais equilibrada, não existe diferença estatisticamente significativa do rating em 

termos de alinhamento 

 

Tabela 3 - Número de pessoas nos grupos alinhados e não-alinhados consoante o valor da mediana.  

 Mediana 39 Mediana 41 Mediana 42 

Alinhados 23 21 19 

Não-Alinhados 13 15 17 

 

Tabela 4 - Valor p obtido no teste Mann-Whitney U consoante a mediana considerada. 

 Mediana 39 Mediana 41 Mediana 42 

Valor p 0,210 0,505 0,304 

 

Tal como podemos observar, não existe diferença significativa entre as várias distribuições pois o 

valor de p é sempre inferior a 0,05 nos três testes realizados, até mesmo no caso em que existe maior 

equilíbrio na distribuição de casos alinhados e não-alinhados (mediana 42, em que existem 19 casos 

alinhados e 17 não-alinhados). 

 

T3: Correlação entre o nível de openness e rating atribuído pelo participante 

 
Figura 33 - Dados estatísticos sobre nível de openness e rating 
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Figura 34 - Dados do MWU sobre openness e rating 

Após analisarmos com detalhe os resultados obtidos neste teste em que se compara o nível de 

openness entre formulários, conseguimos compreender que existe uma diferença significativa na 

openness reportada pelas pessoas nos dois tipos de formulário (o que pode sugerir que a realização 

da tarefa pode ter tido impacto no relato da personalidade quando o participante foi preencher o 

questionário IPIP no final da experiência, mesmo que tenha acabado por não ter impacto significativo 

no que diz respeito ao nível de satisfação com a experiência). Podemos afirmar isto, uma vez que, o 

valor p obtido neste teste foi inferior a 0,05 (Mann-Whitney U= 72,5, p= 0,027). 

Apesar do principal objetivo ter residido em perceber se o facto de adaptarmos o tipo de formulário 

à personalidade da pessoa tinha impacto na experiência do participante, acabou por ficar evidenciado 

que o facto de a pessoa realizar uma dada tarefa pode influenciar a sua perceção relativamente ao seu 

tipo de personalidade,  

Reforçando esta ideia, o estudo realizado teve um impacto (apesar de não ter sido inicialmente 

antecipado e previsto), visto que esperávamos que o facto de personalizarmos a tarefa tivesse um 

impacto positivo na satisfação do utilizador relativamente à sua experiência (algo que acabou por não 

se verificar) mas observou-se uma perceção de serem mais criativos no momento em que os 

participantes fizeram o relato da sua personalidade após efetuar a tarefa. 

No entanto, importa ressalvar que a amostra utilizada não estava uniformemente distribuída em 

termos de openness pelo que, para validar esta nova hipótese, deverão ser efetuados testes com 

recurso a um maior número de pessoas e com uma distribuição uniforme no que diz respeito à 

dimensão openness to experience. Ou seja, devem ser efetuados mais testes para verificar se este 

efeito se mantém ou se foi apenas uma coincidência em que todas as pessoas mais open preencheram 

o formulário B (apesar da pouca probabilidade de isto ter ocorrido). Tal como será depois reforçado nas 

conclusões e trabalho futuro, para reforçar a análise a este resultado, poderia eventualmente ser 

interessante dividir os participantes em termos de vocação (caso a distribuição seja relativamente 

semelhante) pois, à partida, o seu nível de openness seria semelhante (podendo, assim, perceber se 

se trata de um possível fator que explique o resultado que aqui descrevemos). 
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Mesmo tendo em conta que temos de ter algum cuidado nesta análise devido ao facto de ser uma 

amostra relativamente pequena (pelo que seria sempre necessário uma avaliação posterior com uma 

amostra maior), este teste poderá comprovar (para validar esta hipótese torna-se necessário realizar, 

no futuro, testes em que a distribuição em termos de openness seja uniforme nos dois formulários) que 

a tarefa teve impacto nas respostas dos participantes ao questionário relativo ao seu tipo de 

personalidade, uma vez que, as pessoas que responderam ao formulário concebido para pessoas mais 

open classificaram-se como sendo pessoas mais open (mais criativas) no questionário final (isto apesar 

de não terem valorizado a tarefa de preenchimento do formulário mais open como sendo 

necessariamente melhor). 

Resumindo, apesar do facto de adaptarmos o tipo de formulário ao tipo de personalidade da pessoa 

não ter tido impacto no nível de satisfação desta com a experiência (tal como relatado no teste 1 

anteriormente), acabou por se verificar que o tipo de tarefa que colocamos o participante a fazer pode 

ter influência na avaliação que a própria pessoa faz da sua personalidade imediatamente a seguir à 

mesma. Este facto pode ter um impacto enorme na forma como medimos a personalidade no contexto 

de um trabalho como este pois a tarefa pode influenciar a perceção da personalidade do participante. 

Esta é uma das principais contribuições deste estudo, isto é, a noção que pode existir uma 

correlação entre o tipo de tarefa que colocamos o participante a realizar e a posterior autoavaliação 

deste relativamente à sua personalidade.  

No entanto, é importante ter consciência que fornecer o questionário antes da realização da tarefa 

também não é uma opção viável pois não queremos dar a entender o que estamos a medir para não 

corrermos o risco de influenciar as respostas dos participantes. 

 

T5: Comparação do tempo de preenchimento entre formulários 

Tabela 5 - Valores estatísticos (média e desvio-padrão) do tempo de preenchimento de cada um dos formulários. 

 Formulário A (notOpen) Formulário B (open) 

Média 205,75 334,60 

Desvio-Padrão 128,74 150,68 

 

Através da análise dos dados da tabela relativos ao tempo de preenchimento de cada formulário, 

é possível compreender que o formulário Open demorou bastante mais tempo a ser preenchido pelos 

participantes que o formulário notOpen. Isto era mais que expectável, uma vez que, o formulário Open 

era bastante mais extenso que o outro formulário.  

No entanto, este formulário continha diversas perguntas que eram opcionais (como por exemplo, a 

opção de ver o jogo ou de expressar as emoções) enquanto no formulário A todas as perguntas eram 

obrigatórias pelo que, apesar de ser mais extenso, se os participantes optassem por não responder às 

perguntas opcionais a discrepância nos tempos de preenchimento podia não ser tão grande como se 

acabou por verificar, o que significa que os participantes tiveram, de forma geral, interesse em explorar 

todo o formulário e responder às perguntas que eram opcionais.  
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Importa referir, também, que apesar dos participantes terem demorado mais tempo a preencher o 

formulário B e deste conter diversas técnicas para desrespeitar as regras de usabilidade tradicionais, o 

nível de satisfação do utilizador com a experiência não foi afetado. 

 

 
Figura 35 - Dados estatísticos sobre o tempo de preenchimento do formulário 

 
Figura 36 - Dados do MWU sobre o tempo de preenchimento 

Adicionalmente, foi também realizado um teste não paramétrico (Mann-Whitney U Test) para 

analisar o tempo de preenchimento tendo em conta que a variável de agrupamento era a variável 

Formulário que distingue se o tempo de preenchimento diz respeito ao formulário A (versão do 

formulário mais tradicional e standard) ou ao formulário B (para pessoas mais open). Tal como podemos 

observar pelos dados recolhidos com este teste, existe significância visto que o valor de p é inferior a 

0,05 (Mann-Whitney U= 81, p= 0,012), sendo o formulário B (Open) que apresenta maior tempo de 

preenchimento por parte dos participantes.  

Fica, assim, comprovado que os participantes levaram mais tempo a preencher o formulário feito 

para as pessoas mais open (mesmo tendo em consideração que tinha algumas perguntas opcionais 

que poderia fazer, caso os participantes não demonstrassem interesse, com que a diferença no tempo 

de preenchimento dos formulários fosse mínima apesar de um ser bastante mais extenso que o outro).  

Para além disso, importa também referir que com este teste foi possível compreender que, apesar 

do preenchimento ter sido mais demorado, a satisfação da pessoa relativamente ao formulário não se 

alterou, ou seja, o facto de as pessoas demorarem mais tempo a realizar a tarefa não levou a que a 

sua experiência fosse percecionada como pior. 

Este resultado acaba por reforçar ainda mais a importância de se considerar a personalidade da 

pessoa na tarefa que irá ser realizada, uma vez que, tem influência até na realização de uma tarefa 

simples como o preenchimento de um formulário de inscrição (que é algo que, à partida, parece não 
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ter grandes opções para explorar mas que, como demonstrado, acaba por ter bastantes alternativas 

em termos de exploração). 

 

T6: Comparação entre o nível de openness e o tempo de preenchimento do formulário por cada 

participante  

Este teste foi efetuado com o objetivo de perceber se existia alguma relação entre o nível de 

openness e o tempo que cada participante demorou para preencher o seu formulário. Foi feito um teste 

tendo em conta apenas os tempos dos participantes que preencheram o formulário A (versão mais 

tradicional e convencional) e outro tendo em consideração apenas os que preencheram o formulário B 

(para pessoas mais open). De seguida, são apresentados numa tabela os resultados obtidos em ambos 

os testes. 

 

Tabela 6 - Resultados dos testes MWU e Kendall Coefficient para ambos os formulários. 

 Formulário A (notOpen) Formulário B (open) 

Mann-Whitney U 0,600 0,041 

Kendall Coefficient -0,114 0,392 

 

Analisando os dados presentes na tabela, torna-se evidente que existiram resultados distintos nos 

dois testes (no formulário A o tempo de preenchimento não sofreu grandes variações enquanto no 

formulário B existiu uma diferença significativa do ponto de vista estatístico). 

Relativamente ao teste em que se teve em consideração apenas os participantes que preencheram 

o formulário para pessoas com índices de openness mais elevados, existiram diferenças significativas 

na distribuição das respostas pois o valor obtido foi inferior a 0,05.  

O que significa que as pessoas mais open dedicaram mais tempo na exploração do formulário 

criativo (que foi aquele que foi desenhado e implementado tendo em conta o tipo de personalidade 

dessas pessoas). No entanto, no teste em que se teve em conta apenas os participantes que 

preencheram o formulário mais tradicional e convencional não existiu qualquer tipo de significância.  

Estes resultados vêm, portanto, reforçar a ideia de que o formulário B (open) possibilitava que as 

pessoas tivessem poder de escolha relativamente à exploração durante o preenchimento do formulário, 

uma vez que, como existiam questões opcionais os participantes tinham a possibilidade de escolher se 

queriam responder e, consequentemente, concluir o preenchimento do formulário de forma mais rápida 

ou mais lenta. Ou seja, caso não existissem aspetos opcionais no formulário B todos os participantes 

teriam levado o mesmo tempo a preencher, tal como se verificou no formulário A em que todas as 

perguntas eram de preenchimento obrigatório e sem possibilidade de grande exploração por parte do 

participante. 

Finalmente, torna-se relevante mencionar que os resultados obtidos neste teste acabam por 

reforçar a importância de se considerar a personalidade do utilizador em qualquer tipo de experiência, 

visto que se revelou fundamental ter em consideração o tipo de personalidade de quem preenche até 

numa tarefa bastante simples e automática como o preenchimento de um formulário (no sentido em 
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que consiste numa tarefa que supostamente se poderá pensar que tem poucas opções para explorar 

mas que pode até acabar por ter, consoante o tipo de personalidade da pessoa que preenche, uma vez 

que, tal como foi possível constatar, existem pessoas que não se importam de perder mais tempo a 

preencher desde que a experiência seja mais gratificante e satisfatória). 

De forma mais concreta, este teste reforça a ideia de que o respeito pelas regras de usabilidade 

não significa propriamente que a experiência seja mais satisfatória para o utilizador visto que as 

pessoas mais open revelaram não se importar de despender mais tempo no preenchimento do 

formulário apesar de este conter diversas técnicas em que se quebrava várias regras de usabilidade. 

 

T7: Comparação entre o nível de openness e o número de emoções expressas pelos 

participantes  

 
Figura 37 - Dados estatísticos sobre o número de emoções consoante o nível de openness 

 
Figura 38 - Dados MWU sobre número de emoções  

Primeiramente, importa mencionar que, neste teste, os participantes foram organizados pelo seu 

nível de openness, sendo divididos em duas categorias pela mediana cujo valor era 39 (moreOpen se 

o nível de openness do participante fosse superior a 39 e lessOpen se o nível fosse igual ou inferior). 

Analisando os dados provenientes deste teste, podemos concluir que o número de emojis 

selecionados é significativamente maior nas pessoas com maior nível de openness, uma vez que, 

existe significância visto que o valor de p é superior a 0,05 (Mann-Whitney U= 16, p= 0,009).  

Isto significa que as pessoas mais open revelaram uma maior tendência para expressar maior 

número de emoções (ou seja, selecionaram mais emojis para expressar aquilo que sentiam quer no 

dia-a-dia quer durante o evento da Global Game Jam), o que vai de encontro ao que era expectável, 
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uma vez que, uma das principais características deste tipo de personalidade reside no facto de terem 

um interesse maior em experimentar novas situações e em expressar mais as suas emoções.  

Este teste efetuado para verificar se existia alguma correlação entre a dimensão openness e o 

interesse da pessoa em expressar os seus sentimentos e emoções, procurando assim corroborar uma 

das facetas da dimensão openness (Emotionality) que, basicamente, defende que as pessoas com 

valores mais altos nesta faceta apresentam uma enorme tendência para viver as suas emoções 

intensamente e que gostam de se autoexaminar constantemente. 

Importa referir, também, que este teste foi realizado tendo em conta apenas os participantes que 

preencheram o formulário B (para pessoas open) pois era o único que tinha a pergunta que permitia 

que as pessoas expressassem as suas emoções (sendo, por isso, a amostra de 20 participantes). 

 

T8: Comparação entre o nível de openness e o facto de o participante ter clicado no link para 

ver o jogo 

 
Figura 39 - Dados estatísticos sobre o participante ter ou não visto o jogo 

 
Figura 40 - Dados do MWU sobre o participante ter visto o jogo 

Através da análise destes dados provenientes do teste Mann-Whitney U, torna-se possível concluir 

que existe significância pois o valor de p é inferior a 0,05 (Mann-Whitney U= 30, p= 0,029). Confirma-

se, portanto, que as pessoas com nível de openness mais elevado foram aquelas que demonstraram 

maior interesse em ver qual era o jogo.  

Mais uma vez, o resultado do teste vai de encontro ao que estava inicialmente previsto pois, tal 

como é defendido na faceta Adventurousness, as pessoas mais open são aquelas que são mais 

criativas e que apresentam maior interesse em explorar e experimentar novas situações pelo que, à 

partida, seriam aquelas que iriam ter maior curiosidade em explorar e experimentar o jogo.  
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Como se trata de um elemento opcional no que diz respeito ao preenchimento do formulário, o facto 

de a pessoa ter decidido clicar no link para visualizar o jogo acaba por ser um elemento de avaliação 

da dimensão openness do participante, uma vez que, de acordo com as características e preferências 

desta dimensão, uma pessoa moreOpen iria ter interesse e curiosidade em saber qual era o jogo e, 

portanto, iria clicar no link enquanto uma pessoa com índices mais baixos nesta dimensão (lessOpen) 

iria preferir, simplesmente, avançar e continuar a preencher o formulário sem sequer ver de que jogo 

se tratava (algo que ficou evidenciado e demonstrado neste teste). 

 

T9 Comparação entre o nível de openness e o tempo de jogo de cada participante 

 
Figura 41 - Dados estatísticos sobre o tempo de jogo 

 

 

 
Figura 42 - Dados MWU sobre o tempo de jogo 

Este teste foi efetuado com o intuito de avaliar se existe alguma correlação entre o nível de 

openness do participante e o tempo que este acaba por passar no jogo.  

Após uma análise concreta e rigorosa dos dados provenientes da tabela, foi possível concluir que 

existiu significância neste teste visto que o valor obtido é inferior a 0,05 (Mann-Whitney U= 24, p= 

0,021).  

Este resultado está relacionado com o facto das pessoas que apresentam índices de openness 

mais elevados serem pessoas que, por natureza, preferem experimentar e explorar que propriamente 
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levar até ao final a experiência em questão, ou seja, são pessoas que demonstram interesse em ver e 

experimentar o jogo mas que acabam por não ter como objetivo terminá-lo (o que, obrigatoriamente, 

leva a que passem menos tempo no jogo). Podemos, também colocar a hipótese do tipo de jogo não 

ter sido o mais agradável para as pessoas mais open que passaram menos tempo a explorar o jogo. 

Resumindo, as pessoas mais open são, por norma, bastante curiosas pelo que foram as que 

demonstraram maior interesse em visualizar qual era o jogo (tal como se comprovou no teste anterior) 

mas não demonstraram tanto interesse em completar a tarefa, sendo uma possível explicação o facto 

das características do jogo em questão não serem muito do agrado de pessoas com uma personalidade 

mais criativa (visto que tem poucas situações de exploração). 

 

T10: Comparação entre o nível de openness e o facto de o participante ter completado o jogo 

 
Figura 43 - Dados estatísticos sobre o participante ter completado o jogo 

 
Figura 44 - Dados do MWU sobre completar o jogo 

Este teste foi efetuado com o intuito de analisar se as pessoas com maior valor de openness apenas 

tiveram interesse em explorar e não tanto em terminar o jogo. 

Como podemos observar nos dados obtidos, existe significância no teste pois o valor de p é inferior 

a 0,05 (Mann-Whitney U= 25, p= 0,022). Adicionalmente, foi feito um teste de correlação (Kendall 

correlation) sendo que o valor do coeficiente foi -0,524.  

Isto significa que existe correlação inversa, ou seja, que as pessoas mais open foram aquelas que 

completaram menos vezes o jogo, demonstrando apenas interesse em experimentar e experienciar 

mas não se preocupando com o facto de ter de terminar o jogo nem sequer com o tempo em que o 

fariam. 
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Uma possível explicação para este resultado reside no facto de as pessoas mais open 

demonstrarem curiosidade e atração pela novidade, sendo por isso normal que possam ter perdido o 

interesse pelo jogo e, consequentemente, não o tenham completado, uma vez que, essa curiosidade 

acaba por ser satisfeita no momento em que visualizam o jogo (até porque este não se trata de um jogo 

que promova, constantemente, novas situações surpreendentes e originais),  

Relacionando os dados obtidos neste com o teste anterior (teste em que se observou se as pessoas 

mais open foram as que clicaram mais vezes no link para ver o jogo), podemos concluir que as pessoas 

com um nível de openness mais elevado foram as que demonstraram maior interesse em visualizar o 

jogo mas, ao mesmo tempo, também foram as que se preocuparam menos em terminá-lo.  

Tudo isto está relacionado com o facto das pessoas mais criativas (mais open) terem mais interesse 

em experimentar novas coisas e em explorá-las ao máximo que, propriamente, em levá-las até final, 

não demonstrando tanto interesse na competição adjacente ao jogo que consistia no facto de o 

completar no menor tempo possível.  

 

T11: Comparação entre o nível de openness e o número de vezes que o participante viu a pista 

Este teste foi realizado para verificar se o número de vezes que o participante clicou na opção para 

visualizar a pista estava relacionada com o seu nível de openness, ou seja, para entender se as 

pessoas mais open viram menos vezes a pista (visto que apenas gostam de explorar e não têm como 

objetivo terminar o jogo, preocupando-se apenas em clicar para ver e perdendo depois o interesse) 

enquanto as pessoas menos open viram mais vezes pois queriam completar o jogo. 

Após uma análise aos resultados obtidos, foi possível observar que não existe significância (Mann-

Whitney U= 38, p= 0,357) pelo que significa que o número de vezes que o participante clicou em ver a 

pista não está relacionado com o seu nível de openness. 

 

T12: Comparação entre o nível de openness e o número de tentativas de cada participante para 

terminar o jogo. 

No seguimento do teste anterior (T11), procurámos estabelecer uma ligação entre o nível de 

openness e o número de vezes que cada participante testou a sua solução até completar o jogo. Este 

teste foi efetuado, tal como o anterior, para verificar se as pessoas mais open tentaram menos vezes, 

uma vez que, apenas gostam de experimentar e explorar, não tendo uma preocupação tão grande com 

o facto de terem obrigatoriamente de terminar o jogo. 

Analisando os resultados obtidos neste teste, chegou-se à conclusão que não existia diferença 

significativa do ponto de vista estatístico (Mann-Whitney U= 42, p= 0,529) logo não existe qualquer 

relação entre o número de tentativas e o facto de a pessoa ser mais ou menos open. 
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7. Conclusões 

Este estudo permitiu recolher dados suficientes para ser possível entender que é extremamente 

relevante explorar e investigar a influência do tipo de personalidade no nível de satisfação dos 

utilizadores com a sua experiência. O principal objetivo deste estudo consiste em encontrar novas 

formas de usar essa personalização para cativar a atenção dos utilizadores e construir, assim, 

plataformas muito mais adequadas às suas necessidades e preferências.  

Este estudo procura, também, demonstrar as vantagens de se recorrer ao modelo Big Five para 

identificar e classificar os diversos traços de personalidade bem como da possibilidade de se aplicar o 

conhecimento dessa mesma personalidade identificada para determinar os principais interesses e, 

consequentemente, as principais preferências dos utilizadores.  

Para responder ao problema relacionado com a necessidade de adaptar os conteúdos para manter 

o utilizador envolvido e satisfeito com a sua experiência, a hipótese adotada centrou-se na 

personalização da experiência, isto é, recorreu-se ao tipo de personalidade do utilizador para adaptar 

os conteúdos e o modo como estes se disponham em termos de layout da interface.   

Para realizar esta experiência, escolheu-se como tarefa específica o preenchimento de um 

formulário de inscrição online num evento. Para efetuar a personalização, neste caso de estudo 

concreto, foi desenhado e implementado um formulário com duas versões de modo a tornar possível 

entender se o facto de adaptar o tipo de conteúdos e a forma como estes são apresentados consoante 

a personalidade do utilizador tem influência no nível de satisfação deste ao realizar a experiência.  

A versão em que os conteúdos foram adaptados para pessoas com valores mais elevados na 

dimensão openness to experience (pessoas mais criativas e originais) foi implementada tendo em conta 

as características e preferências da pessoa, uma vez que, foram incluídos elementos no formulário que 

não existiam na outra versão (como por exemplo, o jogo de memória) e também pela forma como se 

adaptaram os conteúdos em termos de layout da interface. 

 No desenvolvimento do nosso formulário, tivemos em consideração no processo de classificação 

da personalidade apenas a dimensão openness que está associada ao grau de abertura do indivíduo 

a novas experiências e situações. Desta forma, foi possível compreender se o facto de a pessoa ser 

mais curiosa e demonstrar mais interesse por situações e informações menos tradicionais tem algum 

impacto na diversidade de hipóteses a explorar em termos de desenho de interface, uma vez que, à 

partida estarão mais recetivos a alterações mais drásticas e a aceder à informação de formas mais 

originais e não tão convencionais. 

No entanto, após efetuarmos a nossa análise de resultados, não se verificou a existência de 

qualquer relação entre o nível de satisfação e o tipo de personalidade do utilizador. A análise de 

resultados não permitiu encontrar nenhuma diferença estatisticamente significativa entre o relato da 

experiência de preenchimento por parte dos participantes no caso em que o formulário está alinhado 

com a sua dimensão openness e o relato da experiência no caso em que o formulário está em oposição 

a esta mesma dimensão da personalidade.  
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Por outras palavras, o facto de adaptarmos o formulário consoante a dimensão openness to 

experience do participante (quer em termos de conteúdo quer a nível de layout da interface) não nos 

permitiu concluir que o nível de satisfação com a experiência fosse significativamente maior. 

Durante o processo de análise estatística, surgiu um dado bastante interessante e relevante de se 

explorar. Os resultados obtidos sugerem que o relato da personalidade pode ter sido influenciado pelo 

tipo de tarefa realizada imediatamente antes, isto é, verificou-se que as pessoas que realizaram a tarefa 

de preencher o formulário B (desenhado para pessoas com valores mais elevados na dimensão 

openness), acabaram por se classificar, no preenchimento do questionário de personalidade que 

tinham de fazer após realizarem a tarefa, como sendo pessoas mais criativas e originais. 

Este estudo permitiu, também, retirar conclusões sobre a importância da usabilidade na experiência 

do utilizador, uma vez que, o nosso protótipo contemplava uma versão (Formulário B) em que se 

recorreu a técnicas para quebrar a usabilidade e verificou-se que os participantes mais open não se 

importavam de perder mais tempo a realizar a tarefa (devido às quebras de usabilidade incorporadas), 

desde que a tarefa fosse satisfatória e gratificante.   

Ao analisarmos os resultados obtidos, tornou-se evidente que, no caso das pessoas mais open, a 

sua tolerância às quebras de usabilidade era muito maior desde que, no final, ficassem satisfeitos com 

a experiência efetuada, ou seja, o facto de quebrarmos a usabilidade no formulário B (para pessoas 

mais open) não significa, obrigatoriamente, que estas tenham uma experiência menos satisfatória. 

7.1. Trabalho Futuro 

Este estudo contribuiu para retirar diversas conclusões sobre a influência da personalidade na 

satisfação dos utilizadores com a sua experiência.  

Tal como referido anteriormente, não foi possível encontrar nenhuma diferença estatisticamente 

significativa entre o nível de satisfação atribuído pelos participantes no caso em que o formulário está 

alinhado com a sua dimensão openness e no caso em que o formulário está em oposição a esta mesma 

dimensão da personalidade. 

Uma possível explicação para não termos conseguido comprovar esta hipótese, pode estar 

relacionada com o facto de a amostra utilizada na análise estatística não ser suficientemente vasta, 

uma vez que, apenas tínhamos dados de 36 participantes do evento. Surge, assim, uma possibilidade 

de trabalho futuro que consiste em realizar esta mesma experiência mas com uma amostra 

significativamente maior para verificar, de forma mais eficaz do ponto de vista estatístico, se existe 

alguma correlação entre o nível de satisfação e o tipo de personalidade do utilizador. 

Para além disso, o facto dos resultados obtidos sugerirem a possibilidade da tarefa de 

preenchimento realizada poder influenciar o relato dos utilizadores relativamente à sua abertura a novas 

experiências necessita de ser testado e validado com maior rigor. 

Basicamente, seria benéfico realizar um estudo em que se colocava todos os utilizadores a realizar 

a mesma tarefa antes de preencherem o questionário, de modo a existir, assim, um controlo sobre a 

tarefa realizada imediatamente antes do preenchimento do questionário de personalidade, ou seja, a 

experiência teria de ter, independentemente da tarefa em análise no estudo, uma outra tarefa que seria 

igual para todos os utilizadores apenas com o intuito de colocar todos no mesmo ponto em termos da 
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tarefa efetuada antes de preencherem o questionário usado para classificar o tipo de personalidade. 

Sendo, no entanto, fundamental que esta experiência fosse realizada com uma amostra bastante maior 

de modo a ser possível ter uma certeza maior e mais concreta sobre os dados obtidos, contribuindo 

para uma análise mais rigorosa e sustentada. 

Caso se comprovasse que a personalização da experiência tem impacto no nível de satisfação do 

utilizador, outro aspeto interessante de abordar, em termos de trabalho futuro, seria analisar e avaliar 

se também poderá ter influência na regularidade com que este utiliza uma determinada plataforma ou 

website.  

Este ponto relacionado com a regularidade de uso de uma plataforma poderia ter um impacto muito 

grande na área de web development, uma vez que, seria criada uma vantagem competitiva na criação 

de produtos se realmente se verificar que ao adaptarmos os conteúdos e o modo como estes são 

apresentados estamos a influenciar positivamente a satisfação do utilizador e, consequentemente, a 

fazer com que este utilize a plataforma de forma mais regular. (neste estudo apenas ficou demonstrado 

que as pessoas não se importavam de demorar mais tempo a realizar a tarefa desde que esta fosse 

satisfatória, pelo que seria interessante aprofundar, posteriormente, esta análise para se verificar se 

existe, de facto, influência na satisfação do utilizador).  

Por fim, poderá também ser relevante, como trabalho futuro, classificar a personalidade tendo em 

consideração as cinco dimensões do modelo Big Five, em vez de se ter em conta apenas a dimensão 

openness to experience. Neste estudo, apenas nos baseámos em características e preferências 

relacionadas com a dimensão openness do utilizador, porém pode ser bastante interessante enquadrar 

os traços de personalidade das outras dimensões nesta experiência. 

Desta forma, existiriam mais traços e características da personalidade a explorar na implementação 

da tarefa (o que levaria, certamente, a um conjunto de conclusões bastante mais extenso e, 

consequentemente, com maior relevância e interesse para o problema abordado). 
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Anexo A 

Questionário de Personalidade 

 

 
Figura A 1 - Questionário de personalidade. 

 

𝑁í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 + 𝑄4 + 𝑄4 + 𝑄6 + (6 − 𝑄7) + 𝑄8 + (6 − 𝑄9) + 𝑄10 
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Anexo B 

Formulário A (versão tradicional)   

 
Figura B 1 - Passo 1 do formulário: Introdução ao evento 

 
 

 

 
Figura B 2 - Passo 2 do formulário: Dados pessoais do participante 
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Figura B 3 - Passo 3 do formulário: Logística do evento 

 

 

 
Figura B 4 - Passo 4 do formulário: Agradecimento e indicação do nível de satisfação com o preenchimento 
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Anexo C 

Formulário B (versão para pessoas mais open)   

 
Figura C 1 - Passo 1 do formulário: Introdução do evento 

 

 
Figura C 2 - Passo 2 do formulário: Pessoa tem de preencher nome para aparecerem os outros campos 
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Figura C 3 - Passo 2 do formulário: Aparecem o resto dos campos após preenchimento do nome 

 

 
Figura C 4 - Exemplo de indicação de erro quando campo está por preencher ou mal preenchido 
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Figura C 5 - Passo 3 do formulário: Perguntas sobre o evento, incluindo expectativas do participante 
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Figura C 6 - Passo 4 do formulário: Descrição do jogo e link para o visualizar 

 

 

 

 
Figura C 7 - Jogo de memória 
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Figura C 8 - Pop-ups de sucesso e insucesso no jogo 

 

 

 
Figura C 9 - Passo 5 do formulário: Agradecimento e indicação do nível de satisfação com o preenchimento 

 

 

 


