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Leader coach e estratégia 

Disney
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As organizações enfrentam grandes desafios. Surge a 
necessidade de adaptação. Um dos principais fatores que 

fazem a diferença são seus líderes. Os líderes precisam 
adotar novas maneiras de liderar. O coaching parece ser uma 
ferramenta para a sobrevivência das organizações. O leader 
coach potencializa o desempenho de cada pessoa de sua 

equipe. Uma ferramenta do leader coach é a Estratégia Disney
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Atualmente as organizações enfrentam grandes desafios para lidar 
com as novas exigências do mundo moderno, como: a globaliza-
ção, o mercado aberto e sem fronteiras, as parcerias com fornece-

dores, relacionamentos com todos os stakeholders (partes interessadas), a 
logística reversa, o crescimento com sustentabilidade, a responsabilidade 
social e ambiental, o relacionamento interpessoal interno, alcançar me-
lhores resultados, motivar pessoas, entre outros. Surge então a necessida-
de de se adaptar para sobreviver no mundo dos negócios. E, além disso, 
aprender. E aprender a aprender para evoluir e sobreviver.

Assim a experiência das organizações mostra que um dos principais 
fatores que fazem a diferença no alcance dos resultados são seus líderes. 

Líderes que motivam pessoas, que fazem uma equipe trabalhar 
unida e focada nos resultados, que dão o exemplo, que inspiram 
confiança, que sabem contornar as situações de contingência mais 
complexa. Estes líderes podem fazer a diferença e impedir que uma 
empresa caia ou, até mesmo, fazê-la se destacar entre as outras.

Nas organizações atuais, um indivíduo altamente capacitado provoca 
e alavanca o sucesso de todo o sistema. Assim é o sistema que tem que 
servir ao trabalhador. O sistema deve gerar todas as condições necessá-
rias para que o trabalhador gere resultados e agregue valor à empresa.

Isso implica uma nova maneira de lidar com as pessoas. Os líderes 
precisam adotar novas maneiras de trabalhar para liderar essa nova or-
ganização, abandonar os antigos métodos de controle e supervisão e 
privilegiar o compartilhamento de ideias, dotar os subordinados de em-
powerment, ou seja, dar mais autonomia de decisão e responsabilidade. 

O líder assume, então, um papel importante para satisfazer a neces-
sidade de mudança da organização. Precisa agregar valor intelectual às 
pessoas, conduzi-las em processos de mudança e adaptação, desenvolver 
a capacidade de aprender continuamente, construir uma visão compar-
tilhada, inspirar compromisso e encorajar decisões eficazes na empresa.

Com isso o coaching parece ser realmente uma ferramenta indis-
pensável para a sobrevivência das organizações e nas próximas décadas. 
Além de fazer parte de uma metodologia que usa o pensamento sistê-
mico, ou a visão sistêmica, por considerar não apenas o que está lá fora, 
mas o que está também dentro do ser humano. 

Como o processo de coaching objetiva potencializar o desempe-
nho de uma pessoa, grupo ou organização, incrementando resultados, 
ampliando o foco, oferecendo novas alternativas e estabelecendo um 
compromisso não apenas com o resultado, mas com a pessoa em si; 
o leader coach assim também o faz com cada pessoa de sua equipe.

Um líder é algo mais que um chefe. E um leader coach é algo 
mais que um líder. Ele não apenas lidera, mas orienta, guia, treina, 
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desenvolve e estimula.
Um leader coach é muito valioso, tanto para as pessoas quanto para 

a organização. Ele impulsiona mudanças e inovação, possui uma capa-
cidade de inspirar as pessoas a realizarem metas que antes pareciam 
inalcançáveis e estão sempre buscando o aprendizado e o crescimento.

Para enfrentar o mundo atual dos negócios com suas mu-
danças frequentes, o ideal é que nas organizações todo líder 
fosse um coach. Mas para ser um coach, o líder também tem que 
ter habilidades de formador, orientador, impulsionador e enca-
minhador de talentos, podendo também ser considerado como 
um treinador, um preparador, um técnico,  um conselheiro, um 
“guru”, entre outros termos que o conceito popular privilegia. 
Investir em seu desenvolvimento pessoal, o que implica em mu-
danças necessárias de perspectivas, mudança de visão e na pró-
pria forma de comunicação para lidar com seus liderados. Assim, 
os líderes se tornariam alavancadores de vantagem competitiva 
e atores principais da inovação organizacional.

O leader coach desenvolve em si, desde aspectos pessoais como 
equilíbrio emocional, autoconfiança e segurança, até aspectos profis-
sionais como definição de metas, delegação, foco e gestão do tempo.

Também é capaz de promover um melhor relacionamento inter-
pessoal entre ele e sua equipe e entre os membros da equipe. A 
melhora no relacionamento interpessoal da equipe melhora também 
o trabalho em equipe, o ambiente de trabalho e, por consequência, 
a eficiência e a produtividade, podendo também gerar um ambiente 
mais propício à aprendizagem individual e da organização.

E dentre as atividades que o leader coach pode realizar de for-
ma diferente e que naturalmente gera uma mudança de postura da 
equipe, está o planejamento colaborativo. Dentro de uma gestão 
participativa em que o líder envolve toda a equipe nas decisões mais 
importantes. Isso aumenta o comprometimento e o sentimento de 
pertencimento de cada membro e os motiva por meio de uma maior 
consciência da importância de suas atividades dentro de uma visão 
sistêmica do conjunto das partes, refletindo diretamente nos resulta-
dos da organização.

Planejar sistematicamente e em sinergia com o seu time de 
colaboradores é um dos maiores desafios do leader coach. Ao uti-
lizar uma comunicação integrativa e sistêmica, gera o desejo e o 
movimento da equipe em ser parte efetiva do planejamento, com 
presença cocriativa no futuro da organização.

Assim, cada parte do sistema (membros da equipe) passa a agir 
de forma mais colaborativa com todo o sistema (organização).
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Da interação entre as partes de um sistema, emergirão ideias e 
características do planejamento estratégico, tático e operacional que 
jamais poderiam ser encontradas na visão isolada das partes.

Uma ferramenta que facilita ao leader coach a aplicação dos 
princípios sistêmicos no planejamento de qualquer ordem (es-
tratégico, tático e operacional) é a Estratégia Disney. Criada por 
Robert Dilts, um dos precursores da PNL (Programação Neurolin-
guística), ao se estudar a forma como Walt Disney equilibrava suas 
partes criativa, realista e crítica; para se criar um filme, e depois, 
todo um império de entretenimento.

Quando do planejamento para fazer um filme, Walt Disney se uti-
lizava de uma estratégia específica. Ele revia sua ideia por meio de três 
posições distintas. A posição de sonhador, onde deixava livre toda a sua 
criatividade sem limites; a posição de realizador, desenvolvendo formas 
de como colocar sua ideia em prática; e a posição de crítico, questio-
nando o conteúdo e a forma e procurando oportunidades de melhoria.

Mas como aplicar esta ferramenta na organização? Por meio 
de nossa prática em empresas e treinamentos, desenvolvemos um 
roteiro para reuniões de planejamento com visão sistêmica e ba-
seado na Estratégia Disney. Tem como objetivo elaborar proposta 
de negócios e ações criativas para o planejamento estratégico, 
tático e operacional.

As temáticas trabalhadas são:

• Visão de futuro;
• O papel do Sonhador ou Visionário, do Realista e do Crítico 

na empresa;
• Planejamento estratégico, tático e operacional;
• Análise de Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças;
• Ação pragmática e ação vaga;
• Sinergia.

Desenvolvida para um número de até trinta participantes dividi-
dos em grupos de até dez pessoas, com um tempo estimado de três 
horas.  Recomenda-se um espaço adequado e com toda a infraestru-
tura necessária para as atividades.

1ª Parte – Preparação para a atividade:

• Utilizar técnicas de grupo informativas e participativas para 
gerar a compreensão linear das temáticas.
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• Organizar os grupos e solicitar para nomear um mediador e 
um registrador.

• Explicar o objetivo e temas do planejamento.
• Relembrar os conceitos das temáticas trabalhadas na 

técnica de grupo.
• Detalhar o papel de cada posição de referência (sonhador, 

realista e crítico).

SONHADOR: aquele que vê além é o criativo, que pensa fora da 
caixa, que inova de verdade. Aquele que vê a oportunidade de avan-
çar no tempo e no conhecimento, e sabe que existe algo além do que 
se conhecia como correto. Sonhar como uma criança.

REALISTA: aquele que pensa de forma muito realista, que é ca-
paz de traçar um plano com os recursos existentes e rapidamente 
colocar em ação. É o executor, o prático e o objetivo.

CRÍTICO: aquele que é capaz de criticar construtivamente e ava-
liar um plano, bem como encontrar problemas futuros. Consegue 
perceber oportunidades de melhoria, incluir o que está faltando e 
retirar o que está sobrando.

2ª Parte – Eliciação de estados:

Solicitar os participantes que acompanhem mentalmente sua 
orientação e condução. Eliciar, ou seja, provocar uma resposta auto-
mática por meio das três posições perceptuais da Estratégia Disney. 
Recomenda-se uma música instrumental no ambiente.

Eliciar estado do papel de sonhador – 40 minutos

Fala do condutor: Pense numa época quando você era capaz de, 
criativamente, sonhar ou fantasiar novas ideias sem qualquer inibição. 
Nesta hora você exercia o papel do sonhador. Reviva mentalmente esta 
experiência. Lembre-se de pessoas visionárias da história que você co-
nhece e admira. Podem ser nomes como Bill Gates, Henry Ford, Isaac 
Newton ou Steve Jobs. Escolha sua referência e inspire-se nessa pes-
soa visionária. Encontre referências ou analogias que ajudem você a 
pensar de forma criativa. Imagine, enquanto sonhador, que ideias você 
teria à temática do seu grupo, e à medida que você tem essas ideias, 
pode anotá-las. Caso seja necessário, você pode dividir suas ideias em 
ações. Neste momento não há espaço para críticas.
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Cada pessoa compartilha com o grupo suas ideias criativas ge-
rando uma lista de ideias do grupo. 
Eliciar estado do papel de realista – 30 minutos

Fala do condutor: Identifique uma época em que você era capaz 
de pensar de uma forma muito realista e traçar um plano para colocar 
determinada ideia realmente em prática. Lembre-se de pessoas que 
você já conviveu que fazem com habilidade planejamentos práticos 
e realistas. Agora, em conjunto, crie ações realistas para as ideias so-
nhadas. Importante saber que ainda não é a hora de criticar as ideias. 

Eliciar estado do papel de crítico – 30 minutos

Fala do condutor: Pense em momentos da sua vida que você foi 
capaz de criticar construtivamente e avaliar um plano, isto é, oferecer crí-
tica positiva e construtiva, bem como encontrar problemas que podem 
vir a acontecer na aplicação de um plano. O que poderia estar faltando 
ou sobrando na ideia? Agora, em conjunto, descubra se há qualquer 
coisa faltando ou algo que seja necessário em relação ao seu plano.

Reviver os papéis – 20 minutos

Fala do condutor: Após as sugestões do crítico, entre novamente 
na posição de sonhador e observe o que poderia ser melhorado ou 
adaptado. Perceba de que forma a ideia poderia incorporar as infor-
mações obtidas pelo realista e pelo crítico.

3ª Parte – Conclusão da dinâmica

Se necessário, repita novamente os papéis até que cada participante 
possa estar tranquilo com relação à assertividade de suas ideias e ações.

Poderá ocorrer a continuidade ao planejamento, compartilhando 
com os demais grupos as ações, e novamente efetuando o uso dos 
três papéis para as novas ideias que venham a ser agregadas.

Esta dinâmica pode ser facilmente aplicada por um leader coach. 
No entanto, caso não se tenha este conhecimento e tenha alguma 
dúvida na forma de aplicação, pode procurar a ajuda de um coach.

Muitas outras formas criativas podem ser utilizadas para se aplicar a 
Estratégia Disney numa reunião de planejamento (estratégico, tático ou 
operacional). Abordamos aqui apenas uma forma que tem demonstrado 
muito bons resultados. A prática mostra que quando fazemos uso da li-
derança coach e adotamos uma gestão participativa, há um aumento no 
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nível de comprometimento e de confiança dos liderados. Promovendo,  
com uma visão sistêmica, melhores resultados para todos.


