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Instrumentos de Avaliação

País

Empresa

Equipe

Indivíduo

• Culture GPS

• Organization  Culture 

Scan

• Team  Culture 

• Culture Compass

• IRC - Intercultural 

Readiness Check
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Metodologia Hofstede 

de Cultura Nacional

Comparação com 

dois países

Vários papeis: 

• Líder

• Subordinado

• Negociador

• Estudante
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� Sensibilidade Intercultural

� Comunicação Intercultural

� Construindo Engajamento

� Gerenciamento de Incerteza

Os resultados refletem a pontuação de uma pessoa comparada a um grupo  
representativo de pessoas que também preencheram o IRC

IRC – Intercultural Readiness Check
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O grau em que uma pessoa apresenta interesse ativo nos outros:
em suas identidades culturais, necessidades e perspectivas e
também na maneira como elas se expressam.

Sensibilidade Intercultural 

Indica se a pessoa:

• Reflete sobre sua própria cultura 
• Considera outras perspectivas culturais  igualmente válidas
• Busca informações sobre pensamentos e sentimentos dos outros
• Presta atenção aos sinais verbais e não verbais
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Sensibilidade Intercultural 

Aspectos Avaliados
• Consciência Cultural
• Atenção aos sinais verbais e não verbais

Exemplos de itens
• Tende a examinar os valores próprios
• Tende a questionar as normas e valores da própria cultura
• Capta os sinais emocionais por trás das palavras das pessoas
• Presta atenção a possíveis significados ocultos
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O grau em que uma pessoa monitora ativamente seus próprios 
comportamentos comunicativos.

Comunicação Intercultural 

Indica se a pessoa:

• Escuta ativamente para compreender como os outros são    
afetados pelo que é dito
• Comunica-se de forma paciente
• Mostra cautela ao mensagens escutar mensagem difíceis e estão 
dispostos entender além do que é dito
• Ajusta seus comportamentos à necessidade do ouvinte
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Comunicação Intercultural 

Aspectos Avaliados
• Escuta ativa
• Ajuste do estilo de comunicação

Exemplos de itens
• É facilmente irritado
• Tende a interromper os outros
• Adapta-se ao contato visual para atender às diferentes exigências 
culturais
• Adapta a maneira de falar, de acordo com sugestões culturais
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O grau em que as pessoas tentam influenciar ativamente seu

ambiente social, baseado na construção de relacionamentos e
integração de diferentes pessoas e suas preocupações.

Construindo Engajamento

Indica se a pessoa:

• Engaja e obtém comprometimento dos outros em um objetivo comum
• Constrói e desenvolve redes de relacionamento fortes e diversificadas
• Integra as necessidades dos diferentes stakeholders e cria soluções 
para atender essas necessidades
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Construindo Engajamento

Aspectos Avaliados
• Construir relacionamentos
• Conciliar necessidades de stakeholders

Exemplos de itens
• Incentiva a troca entre as pessoas
• Gosta de interagir com as pessoas que possuem crenças 
diferentes
• Entende quais são os principais problemas em conflitos 
interculturais
• É criativo na busca de soluções que todos possam aceitar
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O grau em que uma pessoa vê a incerteza e a complexidade dos
ambientes culturalmente diversos como um oportunidade para o
desenvolvimento pessoal.

Gerenciamento de Incerteza

Indica se a pessoa:

• Está aberta para lidar com a complexidade da diversidade cultural, 
grupos desconhecidos e exigências inesperadas
• Apresenta motivação para explorar novas abordagens e sentimento 
estimulado pela diversidade como fonte de aprendizado.
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Gerenciamento de Incerteza

Aspectos Avaliados
• Abertura à complexidade cultural
• Explorar novas formas de aproximação

Exemplos de itens
• Entende um pouco das outras culturas
• Acredita em um melhor jeito para trabalhar em equipe
• Se prende a seu círculo social
• Trabalha de acordo com a rotina estabelecida
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Confiança do teste:

−2009, database de 10.000 respondentes

Validade das escalas:

Correlação com várias medidas independentes.

Medida 1: Medição de Personalidade
Medida 2: tempo permanecido no estrangeiro
Medida 3: Número de línguas faladas
Medida 4: Escala de Orientação Internacional
Medida 5: Crenças sobre diversidade
Medida 6: Percepção da formação de subgrupos em equipes

E vários dados biográficos.

Qualidade estatística do IRC
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Resultados

• Reflexão sobre como o participante vê seu comportamento ao lidar 
com ambientes de diversidade cultural.

• Compreensão de seus pontos fortes e os desafios quando se 
trabalha em um contexto culturalmente diverso.

• Comportamento atual em relação a questões interculturais. 

• Sugestão de medidas concretas para desenvolver ou reforçar uma 
determinada competência. 
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�Integração

�Desempenho

�Satisfação
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