
 

3 PASSOS INCRIVEIS PARA REALIZAR UM SONHO 

VISÃO ESTRATÉGICA DE WALT DISNEY 

 

A visão e missão são fatores essenciais quando se pensa em fazer negócios e Walt 
Disney é, sem dúvida, um modelo que merece ser seguido. 

Nessa matéria, eu quero compartilhar com você um dos segredos desse homem que 
soube cumprir essa missão de forma incrível. 

Disney construiu seu império baseado na sua missão; ser um dos principais produtores 
e fornecedores mundiais de entretenimento e informação. “Usando nosso portfólio de 
marcas para diferenciar nosso conteúdo, serviços e produtos de consumo, buscamos 
desenvolver as experiências de entretenimento mais criativas, inovadoras e lucrativas e 
produtos relacionados do mundo”. 

Uma das primeiras atitudes de Walt Disney foi simplesmente sonhar. Ele criava a visão 
de um filme inteiro em sua mente, imaginava como a história de cada personagem seria 
observada sob o ponto de vista de cada personagem e quais seriam seus sentimentos. 

Disney explorava sempre cada situação através de três diferentes posições: o 
sonhador, o realista e o crítico. A interação desses três diferentes ângulos, favorecia 
decisões fortalecedoras.  

Talvez o sonhador e o realista sozinhos não pudessem criar projetos que não seriam tão 
bons sem a visão do crítico. O crítico e o realista sozinhos certamente não seriam tão 
criativos sem o sonhador. Wall Disney, disse: "Se podemos sonhar, também podemos 
tornar nossos sonhos realidade."  

Querido leitor, sinceramente, você tem sonhado como Walt Disney sonhou? E se a sua 
resposta foi sim, você acredita em seus sonhos? 

O sonhador se faz necessário para gerar novas ideias, e é onde acontece a gestação do 
sonho. O realista transforma essas ideias em expressões concretas e o crítico serve de 
filtro ou estímulo para o refinamento do objetivo proposto. 

A estratégia de decisão de Walt Disney era baseada em três etapas: 

 



 

1. SONHADOR 

Primeiro ele usava o personagem SONHADOR, criava uma visão do futuro de forma 
clara e verdadeira, o seu desejo ardente sendo passado em sua mente, como um filme. 

 

2. REALISTA 

Na segunda etapa, ele usava o personagem REALISTA, usava a sua atenção, 
concentrando toda a sua energia emocional em seu objetivo, vivendo como se já fosse 
real, vivenciando como se já tivesse acontecido. 

 

 

 



 

3. CRÍTICO 

E a terceira etapa ele usou o personagem CRÍTICO. Nesse personagem, ele se colocava 
na posição de águia, olhando com um raio X. 

No olhar crítico ele questionava como deveria apresentar a ideia, quais os recursos que 
deveria acrescentar, e então observava se a sua ideia era atrativa para a realização.  

Sem o olhar crítico para identificar os detalhes minuciosos que fazem toda a diferença 
no projeto e que o sonhador não é capaz de observar, não seria possível a realização do 
projeto de forma tão assertiva. 

 

Walt Disney fundamentou seu pensamento empresarial da seguinte forma:  

"Eu sonho, testo os meus sonhos, mesmo contra as minhas crenças, sou ousado a correr 
riscos, e executo o meu plano para que esse sonho se torne realidade."  

Podemos resumir esse pensamento em quatro afirmações mágicas: sonhe, acredite, 
seja ousado e faça acontecer. 

Agora vou deixar aqui para você o passo a passo da estratégia usada por ele.  

Esse exercício é utilizado com muito sucesso nas minhas sessões de atendimento, onde 
o cliente é estimulado a analisar o plano de ação que está criando para atingir uma meta 
a partir da perspectiva destes três personagens: o sonhador, o realista e o crítico. 

A palavra-chave utilizada para o sonhador é: QUERER 

 



  

Com perguntas chave, é possível estabelecer a meta e avaliar os possíveis ganhos, 
criando um quadro de como será o projeto a ser realizado. 

• Qual é o projeto dos sonhos? 

• Descreva o projeto já realizado (o que você vê, ouve e sente?) 

• Qual é a razão para fazer isso? O que o motiva a realizar? 

• Esse projeto dará certo? Descreva os pontos fortes do seu projeto; 

• Quais serão os ganhos e vantagens adquiridas? 

• Quais são os critérios para avaliar o sucesso do seu projeto? 

• Como você vai saber que está avançando nesse projeto? 

• Quando você espera conseguir realizar esse projeto? 

• Onde será realizado esse projeto? Pense no futuro; 

• Quem você conhece que já realizou algo parecido?  

 

A chave utilizada para o realista é: 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.  

• Como, especificamente, a ideia será implementada? 

• Quais são os critérios para avaliar o desempenho? 

• Quem vai realizar? (distribuir responsabilidades e ter o comprometimento das 
pessoas envolvidas). 

• Quando e como será implementada cada fase? 

• Qual é a importância de cada fase do projeto? 

 

A chave utilizada para o crítico é: O QUE PODE DAR ERRADO? 

 



 

Identificar possíveis ameaças, falhas, desafios e problemas com a intenção de melhorar 
o planejamento e a execução do projeto. 

• O que está faltando?  

• 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 você precisa fazer para manter estes ganhos? 

• Como está a sua realidade hoje, o que é possível fazer de forma positiva? 

• O que precisa mudar? Como vai mudar? Como irá iniciar a mudança? 

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

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

Após concluir essa leitura, o que você precisa saber ou fazer para levar a sua missão 
adiante?   

O que mais o impactou nessa matéria?  

O que o impede de realizar seus sonhos?  

Qual o seu maior desafio para colocar em prática esses passos para que os seus sonhos 
sejam realizados?  

E de repente, você está pensando que o seu maior sonho é ser uma pessoa melhor, ter 
um casamento melhor, mudar hábitos que estejam o levando para o buraco, cuidar da 
sua saúde, iniciar uma nova carreira, iniciar exercícios físicos porque a sua vida está em 
risco ou precisa domínio próprio para lidar com os conflitos que tem vivido. Quero o 
confortar dizendo que, seja qual for o seu desejo ardente, é possível atingi-lo, basta 
querer alcançá-lo. Acredite!  

Se você precisar da minha ajuda, pode contar comigo. 

Josie Oliveira 

 


