


1. O QUE SÃO PERGUNTAS EFICA ZES (P.E.)?

• Perguntas Eficazes levam o interlocutor a aumentar o foco no que
está respondendo. Ou seja, direcionam a olhar com atenção onde
usualmente olharia superficialmente.

• As P.E.s demandam um grau maior de detalhe e clareza. Sua
natureza é descritiva e não julgamental. Isso minimiza o risco de
levar a conversa para um lado de auto-crítica ou auto-depreciação.



2. AS TRÊS CARACTERÍSTICAS DAS P.E.

CARACTERÍSTICA 1
PERGUNTAS ABERTAS

CARACTERÍSTICA 2
PERGUNTAS ORIENTADAS PARA O FUTURO

CARACTERÍSTICA 3
PERGUNTAS ORIENTADAS PARA AÇÃO



PERGUNTAS ABERTAS
CARACTERÍSTICA 1

• Perguntas abertas são descritivas, enquanto perguntas fechadas levam a respostas 

sim ou não.

• Estas perguntas começam com palavras que evocam quantificação ou agrupamento de 

fatos, como as palavras: o que, quem, quando, onde, quanto e daí por diante.

• Exemplos:

o Pergunta fechada: Você gosta do seu trabalho?

o Pergunta aberta: O que você mais/menos gosta no seu trabalho?



PERGUNTAS ORIENTADAS PARA O FUTURO

• O foco está nas possibilidades futuras e não nos erros do passado.

• Exemplo:

o Orientado ao passado: Por que nada deu certo até hoje? 

o Orientado ao futuro: Como quer que se seja de hoje em diante? 

CARACTERÍSTICA 2



PERGUNTAS ORIENTADAS PARA AÇÃO

• O foco está no que será feito, em novas decisões e escolhas. Justificativas não 

promovem mudanças.

• Exemplos:

o Foco em justificativa: Por que você fez isso? 

o Foco em ação: Como vai escolher agir daqui pra frente?

CARACTERÍSTICA 3



3. OS CINCO RESULTADOS DAS P.E.

1. AUTOCONSCIÊNCIA

2. AUTORRESPONSABILIDADE

3. AÇÃO OU ATITUDE

4. VISÃO DO FUTURO

5. SOLUÇÃO DE UM PROBLEMA

Aumentar quantidade e qualidade daquilo 

que sabe sobre si.

Assumir responsabilidade por seus 

resultados e por seu destino.

Tomar passos práticos, decidindo e 

fazendo escolhas que resultem em novas 

ações e atitudes.

Vêr um novo horizonte, perceber 

possibilidades usando a imaginação.

Vislumbrar diferentes respostas a um 

mesmo problema, usando a criatividade. 



4. SEGMENTAÇÃO DAS PERGUNTAS

• A maneira mais prática de você assimilar e aplicar suas próprias
perguntas é organizando-as em categorias ou segmentos.

• Portanto crie a sua própria segmentação de perguntas por temas
importantes de conversas que irá desenvolver.



EXEMPLOS DE SEGMENTAÇÃO

• Perguntas de avaliação
• Perguntas de decisão
• Perguntas de capacidade
• Perguntas que evoquem conflitos
• Perguntas de energia
• Perguntas para estabelecimento de objetivos
• Perguntas de planejamento
• Perguntas de priorização


