


PERGUNTAS X DESCOBERTAS

A nossa capacidade de aprender, desenvolver e crescer está
intimamente ligada com o nosso apetite de curiosidade:

• Perguntas nos elevam de uma posição de conformidade e
passividade, para uma posição de descobertas e reflexão.

• Perguntas abrem nossa imaginação e criatividade e nos eleva de
um senso de realidade e responsabilidade, para um senso de
possibilidade e desejo.



AS SEIS CARACTERÍSTICAS DAS PERGUNTAS

PERGUNTAS SÃO ILIMITADAS E 
ATEMPORAIS

PERGUNTAS AMPLIAM ESCOLHAS, 
HORIZONTE E PERSPECTIVA

PERGUNTAS USAM A FORÇA DA 
CURIOSIDADE

PERGUNTAS ACOLHEM O PROCESSO
DE TENTATIVA E ERRO

PERGUNTAS PROMOVEM A PRÁTICA DA 
REFLEXÃO

PERGUNTAS EXIGEM FOCO



PERGUNTAS SÃO ILIMITADAS E 
ATEMPORAIS

As perguntas nos libertam do senso de tempo e limites, sejam eles quais forem:

• Dinheiro

• Capacidade

• Possibilidade

• Idade

• Estratégica/Método

• Tempo disponível

Se qualquer coisa fosse possível, o que você faria?



PERGUNTAS AMPLIAM ESCOLHAS, 
HORIZONTE E PESRPECTIVA

• Pressupomos, muitas vezes, que existe somente uma resposta certa pra vida,
carreira ou negócios.

• As perguntas nos ajudam a ampliar nossos horizontes e nos fazem perceber que
temos escolhas.

• Perguntas renovam a perspectiva e permitem um olhar fresco nas antigas
realidades.

Qual outra alternativa você tem, que talvez não esteja considerando?



PERGUNTAS USAM A FORÇA DA 
CURIOSIDADE

• A curiosidade humana é um desejo intenso de vêr, ouvir, conhecer,
experimentar algo novo, original ou desconhecido.

• A curiosidade é como uma ímã de atração da nossa atenção.

• Perguntas instigam um processo de descoberta e curiosidade que nos fazem
olhar além do conhecido, do trivial e do superfícial.

Quais são três oportunidades que pode estar perdendo no seu negócio?



PERGUNTAS ACOLHEM O PROCESSO DE 
TENTATIVA E ERRO

• O medo de falhar pode ser paralisador pra muitos de nós. Especialmente se a
vida girar em torno da expectiva do que os outros vão pensar ou dizer ao
nosso respeito.

• Perguntas abrem a janela da inovação, imaginação, pionerismo, descoberta e
empreendedorismo.

E se tivesse certeza que não iria falhar, o que tentaria?



PERGUNTAS PROMOVEM A PRÁTICA DA 
REFLEX ÃO

• Podemos aprender muito com as escolhas que já fizemos. A nossa história,
incluíndo erros e fracassos, foram nossos mestres para grandes
aprendizagens, permitindo-nos crescer e construir um futuro melhor.

• Perguntas resgatam a arte antiga da reflexão, que praticamente desapareceu
na chamada “era digital” onde as respostas estão na velocidade de um clique.

Como os seus fracassos ajudaram você a crescer e amadurecer?



PERGUNTAS EXIGEM FOCO

• A universalização é quando usamos palavras que generalizam um
comportamento específico ou uma realidade experimentada como “todo
mundo, ninguém, sempre, etc”. Por exemplo: “Ninguém nesta empresa é
comprometido”.

• Perguntas ajudam-nos a concentrar em aspectos específicos que até então
eram apenas verdades universais.

Quem exatamente não está comprometido?


