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 ESTRATÉGIA DISNEY PARA UM NOVO NEGÓCIO 

 Deisiane Zortéa Kuckla 1 

 

 

 

RESUMO 

Este trabalho visa compreender e praticar a Estratégia Walt Disney, com um novo modelo de negócio 
idealizado pela autora deste artigo científico. Será utilizado pesquisa bibliográfica para esclarecer o 
que é a Estratégia Walt Disney e como pode ser utilizado, bem como relato de experiência pessoal no 
desenvolvimento de um novo negócio. 
 

 

PALAVRAS CHAVES: 

Sonhador, Planejador, Crítico.   

 

 

ABSTRACT  

This work aims to understand and practice the Walt Disney strategy, with a new business model 
designed by the author of this scientific article. It will be used literature to clarify what is the Walt 
Disney strategy and how it can be used as well as reports of personal experience in the development 
of a new business. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Estratégia Walt Disney, também conhecida como Estratégia Disney modela o 

pensamento criativo visando um resultado ou uma situação que deseja explorar, 

ancorando três estados: o sonhador, o realista ou planejador e o crítico, onde a 

pessoa ou uma equipe passam nos três estágios com o objetivo de idealizar um 

sonho, planejar, criticar, por diversas vezes até que o mesmo esteja pronto (ou não) 

para ser realizado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Antes de iniciar a explicação do processo da Estratégia Disney, vale mencionar 

algumas palavras citadas, durante o processo, como: 

Âncora: é qualquer estímulo que evoque uma resposta. Âncoras mudam o estado. 

Podem ocorrer naturalmente ou ser estabelecidas de forma intencional. Pode ser 

associado uma coisa a outra. 

Quebra de estado: quando precisa-se mudar o estado emocional anterior da 

pessoa, através de uma distração ou movimento. 

 

1 - O que é Estratégia Disney 

É uma estratégia geral para pensamento criativo, visando o planejamento e 

estruturação deste pensamento, para colocá-lo em prática. 

Pode ser utilizado consigo mesmo, ou como um coaching para outras pessoas, ou 

ainda com equipes de trabalhos. 

Se a estratégia for executada sozinha pela própria pessoa, o ideal é fazer em voz 

alta as perguntas e respostas. 

Uma outra razão para fazer a estratégia, é para implementar ideias que muitas 

vezes ficam engavetadas ou sufocadas pelo medo, pensamentos negativos, 

insegurança, procrastinação, auto sabotagem para colocá-las em prática. 

O ideal é fazer em um local confortável, sem ser interrompido. 

Possui três posições: o sonhador, o realista ou planejador e o crítico e ainda uma 

posição de observador, conforme desenho abaixo: 
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Observa-se que o crítico fica longe do sonhador, para que o mesmo não interfira, 

sobreponha ou interfira o processo de idealização do sonho. 

Na posição sonhador, cria-se possibilidades, utilizando criatividade, vislumbres, 

desejos. Nesta posição utiliza-se o sistema representacional visual. 

Este sonho pode ser qualquer coisa que se deseja, um objetivo a ser alcançado, 

uma mudança de comportamento para a vida ou trabalho, um melhoramento nos 

talentos e aptidões físicas, saúde, entre outras questões. Deverá ser algo bastante 

abrangente, para que seja estimulado a imaginação. 

 

Ancora-se um estado físico onde o sonhador olha para o horizonte ou acima dele, 

com a cabeça alta e olhar distante. 

Na posição realista ou de planejar, organiza-se os planos, avalia tudo o que é 

possível fazer para a realização do sonho, cria metodologias e estratégias para 

tornar o plano uma realidade. Geralmente pergunta-se: O que será feito para tornar 

o sonho realidade? 

Nesta posição utiliza o sistema representacional cinestésico. 

Ancora-se um estado físico de cabeça baixa, pensativo e concentrado.  

Pode ser usado papel, caneta, lápis de cor, marcadores e o que for necessário para 

planejar, riscar, desenhar este planejamento. 
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Ainda, segundo o site Golfinho, a Estratégia de Criatividade Disney, às vezes 

chamada de Técnica Disney, é uma forma de organizar o seu pensamento para 

melhorar a sua capacidade de alcançar metas ou sonhos (REG CONNOLY, 2015). 

  

A estratégia Disney pode ser utilizada para qualquer ação ou sonho, ou um 

empreendimento e até mesmo para alinhar um pensamento confuso. 

Lembrando que muitos sonhos ou empreendimentos fracassam, por falta de 

alinhamento entre os três setores trabalhados nesta estratégia: sonhador, realista ou 

planejador e crítico. 

Esta estratégia foi idealizada por Todd Epstein e Robert Dilts, trainers em 

Programação Neurolinguística, que modelaram o método utilizado por Walt Disney 

para transformar as suas ideias e sonhos em realidade, principalmente seus filmes e 

desenhos. 

No dia a dia também utiliza-se as três formas de pensamento, porém sem sequência 

e ordem, tornando assim uma ideia confusa, obscura e embaralhada. 

Com a estratégia, trabalha-se esta ideia, com visão separadas de cada setor 

envolvido.  

 

2 - Passo a passo para o desenvolvimento da Estratégia Disney 

Coloca-se papeis ou referências no chão, indicando onde está o sonhador, o 

realista, crítico e observador, lembrando que o sonhador deve ficar um pouco mais 

longe do crítico. 

Ressalta-se que durante o processo em alguns momentos quebra o estado e cria-se 

âncoras. 

1- Pensar em um momento em que foi muito criativo sem restrições e então entrar 

no local do sonhador. Reviver aquele momento, a postura, ancorar esta postura e 

este momento criativo. 

Volta para a posição de observador e quebra o estado. 

2- Pensar em um momento no qual pôs um plano de ação em operação de forma 

construtiva. Entrar na posição do “realista” e reviver aquele momento. Ancorar 

aqueles recursos ali, com a mesma postura. 

Volta para a “posição do observador” e quebra o estado. 
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4- Pensar num momento em que foi capaz de criticar um plano construtivamente, 

com a intenção de torná-lo mais eficaz. Entrar no “espaço crítico” e reviver aquele 

momento, ancorar a postura. 

Volta para a “posição de observador” e quebra o estado. 

5- Repassar as âncoras das três posições. 

6- Pegar o resultado que deseja explorar e entrar no “espaço do sonhador” 

Entrar no “estado de sonhador” que foi ancorada neste local. Ser criativo quanto ao 

resultado. Visualizar quantas vezes puder. Não editar nem avaliar. Fazer um 

brainstorming e buscar todas as possibilidades. 

7- Em seguida entrar na “posição do realista” e pensar nos sonhos. Organizar as 

ideias em uma sequência realista. Como colocaria estes planos em prática? Como 

realizaria estas coisas? O que é realista alcançar? 

8 – Agora entrar no “espaço do crítico” e avaliar o plano. Explorar o que está 

faltando e o que é necessário. O que poderia dar errado? Quais as vantagens para 

você e para outros? É ecológico? A “posição do crítico” não é uma posição hostil. A 

intenção positiva do crítico é tornar o plano melhor. O crítico deve criticar o plano e 

não o sonhador, nem o realista, somente o plano. 

9 – Por fim, voltar a “posição do sonhador” e pensar em mais possibilidades à luz 

das informações que adicionou nas posições do realista e do crítico. 

10 – Passar pelas três posições até que esteja satisfeito com todas as etapas 

organizadas claramente. 

 

Segundo VÂNIA LÚCIA SLAVIERO, 2016 “Esse exercício é excelente para equipe. 

Muitas equipes não trabalham bem por terem uma preponderância de um tipo de 

pensamento”. 

Ainda: 

Equipes com muitos sonhadores elaboram planos maravilhosos, mas jamais 
os acionam. Equipes com muitos realistas agem cedo demais e tentam 
implementar o plano antes que esteja completo. Equipes com muitos críticos 
frequentemente não vão a lugar algum porque nenhum plano é perfeito o 
suficiente para sua aprovação. (APOSTILA PROGRAMAÇÃO 
NEUROLINGUÍSTICA, 2016, p.27).  

 

Segundo IVAN BOTTION, 2016, segue algumas sugestões de perguntas para casa 

fase: 
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2a - Fase do Sonhador: querer 

Estabelecer novas metas e avaliar os possíveis ganhos, criando um quadro de como 

seria o projeto realizado. 

Qual é o projeto dos sonhos? 

Descreva ele quando estiver realizado (o que você vê, ouve e sente?) 

Qual é a razão para fazer isso? O que você procura? 

O projeto dará certo porque...? 

Quais serão os ganhos e vantagens adquiridas? 

Quais são os critérios para avaliar o sucesso do projeto? 

Como você vai saber que está avançando? 

Quando você espera conseguir? 

Onde você quer estar no futuro? 

Quem você gostaria de modelar? 

 

2b - Fase do Realista: como fazer 

Especificar o objetivo em termos positivos para operacionalizar o sonho. 

Implementar e realizar o objetivo. Estabelecer parâmetros de tempo e marcadores 

de progresso. Certificar-se de que pode ser feito e mantido. 

Como, especificamente, a idéia será implementada? 

Quais são os critérios para avaliar o desempenho? 

Quem vai fazer? (distribuir responsabilidades e conseguir comprometimento das 

pessoas envolvidas). 

Quando e como vai ser implementada cada fase? 

Qual é a importância de cada fase do projeto? 

 

2c - Fase do Crítico: onde pode dar errado? 

Identificar possíveis ameaças, falhas, desafios e problemas com a intenção de 

melhorar o planejamento e execução do projeto. 

O que falta? Quais são os pontos fracos? 

Quem poderia se opor ao projeto? 

O que você perde com a realização do projeto? O que outras pessoas poderiam 

perder? 

O que você ganha? O que precisa fazer para manter estes ganhos? 
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Que coisas positivas você consegue com sua maneira atual de agir? 

O que precisa mudar? Como vai mudar? Quando? 

Onde, quando e com quem você não gostaria de implementar esse projeto? 

Quais são os limites de aplicação do projeto (tempo, espaço, financeiro, etc.)? 

 

 

3 – Estratégia Disney para um novo negócio 

Foi utilizado a Estratégia Disney para desenvolver um novo negócio da autora, 

voltado para o ramo de animais de estimação, para atuar como pet sitter (cuidador 

de cães e gatos) e dog walker (passeadora de cães). 

Será o segundo negócio, tendo em vista que já atua em um outro ramo de atividade, 

e este segundo visa uma renda extra para a aquisição de uma casa ou apartamento. 

Aqui será descrito como aconteceu o processo do desenvolvimento da Estratégia 

Disney. 

 

Rodada 1 

Sonho:  

Ter um novo negócio, ter uma renda extra, ter contato com bichos e ganhar dinheiro 

com isso. Ensinar também outras pessoas a terem o traquejo para lidar com os 

bichos.  

O objetivo inicial é caminhar com os cães, brincar no parque e ver os cães cansados 

e felizes. 

A intenção principal é ter prazer em realizar uma atividade em contato com cães, 

ficar mais próximos de bichos. 

Ter 2 a 3 cães como cliente. 

Ter uma camiseta personalizada. 

 

Planejamento: 

Fazer cartões de visita, organizar espaço na agenda, verificar quantas horas pode 

disponibilizar e se dedicar para isso, se um pouco a cada dia ou 5h por dia em 

média, fazer camiseta com logomarca. 

 

Crítico:  

Com que dinheiro vai fazer tudo isso?  
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Será que tem experiência suficiente? 

E se surgir mais clientes para o escritório do primeiro negócio? 

Vai valer a pena financeiramente trocar um cliente do escritório pelo cliente do 

negócio 2? 

 

Rodada 2 

Sonho:  

Manteve-se o mesmo sonho acima, com a ressalva de que temporariamente 

eliminou-se a ideia de ensinar pessoas a trabalhar com isso, tendo em vista a 

necessidade de experiência antes. 

Outro item que foi tirado temporariamente é o passeio no parque, tendo em vista que 

a autora vendeu seu carro e não tem como transportar o cão para o parque. 

Mantém-se a ideia inicial de fazer caminhadas com os cães, apenas ao redor da 

residência do cão. 

Ter um crescimento gradativo, de acordo com a experiência e tempo adquirido para 

esta atividade. 

 

Planejamento: 

Delimitar a região de atendimento, tendo em vista que não tem mais carro. 

Verificar horários adequados para os passeios, para não queimar as patinhas dos 

cães. O ideal é pela manhã, antes das 9h ou 10h, portanto elimina a possibilidade de 

atuar somente uma vez na semana por 5 horas corridas. 

Fazer um fluxo de caixa somente para este negócio, para poder separar da renda 

pessoal e transferir para a conta que está destinada a este objetivo. 

Fazer cursos on line para ter mais conhecimento. 

Atuar com Pet Sitter também. 

Criar uma Página no Facebook e em segundo momento fazer um Blog. 

Verificar se a tabela de preços, está compatível com o mercado.  

Verificar a possibilidade de dar mais autonomia para assistente do primeiro negócio, 

para que ela resolva questões básicas do dia-a-dia e atenda os clientes desde o 

início da contratação, assim, sobra mais tempo para dedicação ao segundo negócio. 

Ter uma pessoa como backup ou substituto para quando precisar viajar ou não 

poderá ir levar o cão para passear.  
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Crítico: 

Para trabalhar somente pelas manhãs, precisa levantar cedo e atender um cliente 

apenas, tendo em vista que os passeios duram em média 45 minutos e mais 45 

minutos de deslocamento. 

E se quiser viajar, como faz? 

E se tiver chovendo no dia do passeio programado, não poderá trocar o dia, pois 

não tem muita disponibilidade de agenda. 

 

Rodada 3 

Sonho:  

Mantido o mesmo sonho acima, com as ressalvas da rodada 2, e ainda com a 

ressalva de que só vai disponibilizar 3 horas por semana para os passeios com 

cães, sendo que pode ser somente com um cão ou com três. Ou caso tenha mais de 

um cão numa mesma região, próximos um do outro, aí sim, pode passear com mais 

cães juntos, utilizando estas mesmas 3 horas por semana. 

 

Planejamento: 

Continuar a prospecção de clientes cães, porém com menos intensidade. 

Já feito uma parceria com uma dog walker para substituir quando for necessário. 

Planejar melhor o primeiro negócio para que dê espaço na agenda de 3 horas 

semanais. 

Criar o hábito de acordar mais cedo todos os dias e já fazer uma caminhada no 

parque, para acostumar a sair de casa cedo. 

Atender bem o cliente que já tem, fidelizar. 

 

Crítico: 

Com estas três rodadas encerrou-se o processo, não havendo mais críticas. 

 

Fechamento da Estratégia Disney: 

Objetivo principal: ganhar mais prazer  

Afirmação positiva: Eu tenho a capacidade necessária para fazer acontecer. 

Gesto ou frase: Muito Bem! 

Âncora para lembrar dessa afirmação positiva: quando olhar um cão. 
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Após o fechamento da estratégia, foi realizado um planejamento e cronograma de 

ações necessárias para a realização de cada item necessário a este novo negócio. 

 

Planejamento atualizado em 29/11/2016 

O que Quando 

Estudar, ler e ver vídeos no youtube e artigos sobre o tema atividade contínua 

Cadastrar os contatos recebidos atividade contínua 

Divulgar os serviços de Pet Sitter (cuidar na casa do pet) atividade contínua 

Divulgar serviços de Anfitriã (hospedagem em minha casa) cancelado 

Entregar cartões de visitas em locais estratégicos e na 
região de atuação 

conforme 
necessidade 

Fazer cartões de visitas 
conforme 
necessidade 

Criar uma página no Facebook ok 

Elaborar uma ficha técnica para o cão em forma de 
contrato para tutor assinar ok 

Compras de materiais e produtos necessários para o 
passeio ok 

Fazer uma parceria com alguém que pode substituir em 
caso de ausência ok 

Plano B para quando estiver chovendo ok 

Fazer um fluxo de caixa ok 

Bloquear a agenda 3x na semana (saídas pela manhã, 
antes de iniciar expediente no escritório) ok 

Falar com Petshop para parceria e divulgação stand by 

Fazer uma camiseta personalizada e boné stand by 

Criar um Blog stand by 

 

Logomarca feita por um designer gráfico: 
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E em aproximadamente 20 dias de trabalho e divulgação, já mostrou um resultado, 

com o primeiro cliente. 

Em seguida houve mais demandas para serviços de passeador, anfitriã e pet sitter e 

foi necessário paralisar temporariamente a divulgação, devido grande procura dos 

serviços oferecidos e pouco tempo disponível para a execução dos serviços. 

Por questões de espaço foi necessário cancelar os serviços de anfitriã, ficando 

apenas disponíveis os serviços de pet sitter e passeador. 

Numa avaliação após aproximadamente 45 dias de trabalho, percebeu-se que o 

resultado da Estratégia Disney está sendo alcançado, de forma integral e 

consistente, dando o resultado esperado e proporcionando a renda extra imaginada 

para a aquisição do patrimônio. 

No início do processo foi-se necessário adaptações na rotina pessoal e relacionada 

ao negócio principal. Foi necessário também disciplina para manter esta nova rotina. 

Estudos constantes sobre adestramento, cuidados especiais com animais entre 

outros, conforme o cronograma, também já fazem parte da rotina.  

A experiência já adquirida em adestramento básico também foi essencial para o 

início da atividade. 

Acima de tudo a sensação de realização e prazer em poder dar um conforto e 

momento de bem-estar aos animais de estimação atendidos, é o mais importante de 

tudo. Outro fator que proporciona sentimentos de realização e prazer é ver a 

satisfação dos donos dos animais, quando percebem a evolução comportamental e 

alegria dos animais antes, durante e depois dos passeios e cuidados. 

E mais importante ainda, é a sensação de bem-estar e prazer que a autora deste 

artigo sente ao poder proporcionar momentos de alegrias aos animais atendidos, ao 

mesmo tempo divertir-se com eles. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Quando inicia-se um novo negócio, todas as expectativas é que dê certo e o 

planejamento deste é importante para alinhar os objetivos para este novo negócio. A 

Estratégia Disney pode ser uma ferramenta importante, além do Plano de Negócios, 

Canvas e outras ferramentas.  

A vantagem da estratégia Disney é que pode ser auto aplicada, ou aplicada com 

uma equipe, gestor ou mentor.  

É de fácil compreensão e desenvolvimento e aplicação e ajuda a clarear o objetivo e 

cada fase para alcançá-lo. 

A estratégia é pontual e objetiva, proporcionando clareza nas informações, planos e 

críticas. 

Pode-se dizer que é um método muito eficiente quando se trata em desenhar 

objetivos. 
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