Formulação do 3ª passo
Was it your proper choice?

Qual foi a escolha mais adequada?

Is this your usual behavior?

É este o seu comportamento usual?

Did you have other choices?

Será que tem outras opções?

What effect did it have?

Qual o efeito que isso teve?

What effects on?

Que efeitos sobre isso?

What was a reason?

Qual foi a razão?

So What?

E daí?

And then?

E depois?

What did you change, produce?

O que fez para mudar, que efeito teve?

And after?

E depois?

What means did you put into place?

O que significa “colocou no lugar”?

How did you do it?

Como fez isso?

What was your initial objective?

Qual foi o seu objetivo inicial?

What were your intention from the start?

Quais eram as suas intenções iniciais?

What did you have in your mind?

O que tem em mente?

What were you looking for?

O que estava à procura?

What were your expecting?

Quais as suas expectativas?

What did you hope to have?

O que espera obter?

What did you at this moment?

O que fez neste momento?

How did you respond at this moment?

Qual foia sua resposta?

Concerning your decisions, what was your

No que diz respeito às suas decisões, qual

principal strategy? After what have just said

foi sua principal estratégia? E depois do que

describe to me? What were you looking

acaba de descrever? O que estava à

for? What were you hoping for? What were

procura? O que desejava? O que você

you waiting for? What did you base your

estava à espera? O está na base das suas

action on?

decisões?
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What is the differences between what your

Qual é a diferença entre o esperado e os

expected and the results? In your opinion…

resultados? Na sua opinião... Quais eram as

was that your opinion, your hopes, your

suas esperanças, expectativas)?

expectations, your research?

Pensou que isso iria acontecer assim?

Did you think that it would happen like
that?

What results did you strategy produce in

Que resultados a sua estratégia produziu na

the situation? How can you explain the

situação? Como pode explicar as diferenças

differences or the gap in the situation?

entre o desejado e o que aconteceu?
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