


1. DESAFIOS DE USAR PERGUNTAS
Conduzir uma conversa usando apenas perguntas pode parecer
intimidador no começo. Exige um esforço consciente de mudar o
estilo de comunicação primário, programado para comandar,
concertar e resolver.

Por isso, vamos observar, a seguir, alguns desafios comuns no
coaching e como contorná-los, usando apenas perguntas.



2. TESTE SUAS SUPOSIÇÕES
É natural que como coach ou como um gestor, você tenha suas próprias
suposições sobre o seu interlocutor. Você poderá testá-las usando Perguntas
Eficazes.

Imagine que você note traços de procrastinação no seu interlocutor, percebe que
este tem o hábito de adiar tarefas e responsabilidades.

Em vez de implicar isso, intimidando seu interlocutor, use uma pergunta que
promova a autoconsciência.
Por exemplo: Qual tem sido sua atitude diante de tarefas tediosas ou
desafiadoras?



3. QUATRO TÉCNICAS PARA SUPERAR BECOS 
SEM SAÍDA

TÉCNICA 1
CRIE POSSIBILIDADE

TÉCNICA 2
AMPLIE A VISÃO

TÉCNICA 3
CRIE RECURSOS

TÉCNICA 4
DESAFIE A RESPONSABILIZAÇÃO

Quando o seu interlocutor responde “Eu não sei” a sua pergunta, você pode se sentir perdido em
como dar sequência a conversa. Use uma destas quatro técnicas para superar os chamados “Becos
sem saída”:



CRIE POSSIBILIDADE
TÉCNICA 1

Criamos possibilidade inserindo “e se” antes de uma pergunta. Isso tira a pressão da 

realidade e amplia a visão de possibilidade.

Pergunte:

“E se soubesse, o que faria?” ou 

“E se tivesse certeza de que não iria falhar, como seria?”



AMPLIE A VISÃO
TÉCNICA 2

Crie uma situação hipotética onde o seu interlocutor passa a ser um conselheiro do seu 

próprio problema.

Pergunte: 

“Qual conselho daria a um amigo na sua situação?”



CRIE RECURSOS
TÉCNICA 3

Crie recursos e explore fontes que poderiam ajudar o seu interlocutor a achar uma 

resposta estimulando-o a agir.

Pergunte:

“Quem/ o que poderia lhe ajudar a esclarecer isso?”



DESAFIE A RESPONSABILIZAÇÃO
TÉCNICA 4

Seu interlocutor pode querer evitar encarar certas realidades de frente. Como o coach 

ajude-o a assumir responsabilidade e crescer. Mas use este recurso com cautela, se ainda 

não há uma relação de confiança bem desenvolvida é preferível usar uma das técnicas 

anteriores.

Pergunte: 

“Não sabe, ou evita pensar sobre isso?”


