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Lide com o problema

Uma pergunta criativa é com frequência o resultado 
da gestão ou feedback do cliente sobre um 
problema, sem que o pedido seja necessariamente 
expresso com clareza.

Exemplo: Nossos custos estão muito altos e, 
ao mesmo tempo, nossos concorrentes estão 
oferecendo novos serviços aos clientes...

Nosso primeiro instinto é dominar o problema, 
torná-lo nosso problema examinando-o friamente 
e o reformulando, se necessário, antes de sugerir 
qualquer plano de ação.

Exemplo: O que está por trás do comentário do 
meu gerente sobre o que nossos concorrentes estão 
oferecendo e nossos custos estarem muito altos?

Identifique a pergunta

Antes de procurar fornecer uma resposta criativa, 
deve-se esclarecer o problema reformulando as 
observações e comentários que recebeu na forma 
de pergunta. No entanto, este estágio, que com 
muita frequência passa despercebido, tem um 
papel fundamental na busca por novas ideias. Muito 
tempo pode ser gasto em buscas improdutivas 
por respostas a problemas mal formulados, ou em 

soluções ou ideias inapropriadas devido à falta de 
preparação e falha em fazer as perguntas certas.

Exemplo: Pergunte quais soluções técnicas podem 
ser fornecidas para o cliente que, de fato, está 
expressando uma necessidade de consideração e 
reconhecimento.

Como disse Peter Drucker, o eminente especialista 
em teoria da gestão: “Os erros mais graves não estão 
sendo cometidos como resultado das respostas 
erradas. Consistem em fazer as perguntas erradas.”

Desenvolva a pergunta

É essencial se permitir tempo suficiente para pensar 
a respeito da pergunta, e não ter pressa para permitir 
que ela se desenvolva. Essa pergunta é o que vai 
determinar a realidade do que você vê e o tipo de 
solução que deve procurar.

Exemplo: Uma pergunta focada nos “custos” tornará 
o aspecto financeiro a força motriz na busca pelas 
soluções.

Trabalhar na pergunta continuamente, em vez 
de se ater a formas muitas restritas de pensar, é 
fundamental para canalizar a criatividade de forma 
eficaz. Como disse Einstein, “Se eu tivesse uma 
hora para salvar o mundo, dedicaria 59 minutos à 
definição do problema”.

Antes de procurar uma resposta criativa, certifique-se de ter formulado o 

problema de forma clara e de que esteja fazendo as perguntas certas. São 

principalmente as perguntas que determinam a realidade do que você vê e a 

medida em que é possível inovar. Essas perguntas, que precisaremos integrar, 

devem ser formuladas de modo que não desestimulem a criatividade, mas 

incentivem novas formas de ação a serem exploradas.

Assuma o controle da pergunta

Fazer as perguntas criativas certas
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Fazer as perguntas criativas certas

As armadilhas que devem ser evitadas

Algumas armadilhas devem ser evitadas para 
formular a pergunta que vai direcionar a busca pelas 
soluções criativas. Deve-se evitar especialmente:

•	Perguntas negativas que não geram um desejo 
forte de sucesso.

•	Exemplo: Como fazemos com que as vendas 
parem de cair?

•	Perguntas experienciadas como um requisito 
paradoxal que causa conflito. 
Exemplo: Como sugerimos um novo produto sem 
correr riscos?

•	Perguntas sem imaginação e que restringem 
possíveis estratégias. 
Exemplo: Como podemos reduzir nossos preços 
para atrair mais clientes?

•	Perguntas que apresentam escolhas excludentes. 
Exemplo: Devemos reduzir nosso custo ou oferecer 
novos serviços?

Os passos certos a serem dados

Por outro lado, uma pergunta bem estruturada vai 
estimular a criatividade. Isto pode ajudar:

•	Formule perguntas dinâmicas e estimulantes. 
Exemplo: Podemos oferecer algo novo aos nossos 
clientes?

•	Formule perguntas inclusivas (que usem “e” em 
vez de “ou”). 
Exemplo: Como podemos controlar os custos e ao 
mesmo tempo oferecer novos serviços?

•	Faça perguntas que apresentem novos campos de 
atuação. 
Examplo: Como podemos contar com nossos 
clientes e base de usuários para fornecer novos 
serviços?

Essa abordagem ao questionamento pode levar a 
soluções criativas para responder às ofensivas de 
preço dos concorrentes, por meio de novos serviços 
sem custos adicionais para os clientes.

Avalie a pergunta


