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Competência FOCO EM RESULTADOS - Veja a descrição da competência 

Sinopse 

Chuck Noland (Tom Hanks) é um engenheiro de sistemas e inspetor do Federal Express (FedEx), 

multinacional encarregada de enviar cargas e correspondências para todo o mundo. Sua vida é controlada 

pelo relógio. Seu trabalho o leva, na maioria das vezes de um instante para o outro, para locais bem 

distantes - e bem longe de sua noiva, Kelly (Helen Hunt). Essa louca existência de Chuck termina 

abruptamente quando, numa de suas costumeiras viagens, ocorre um acidente com o avião em que viajava, 

deixando-o preso em uma ilha totalmente deserta por quatro anos. Com sua noiva e seus amigos imaginando 

que ele morrera no acidente, Chuck precisa lutar para sobreviver, tanto física quanto emocionalmente, a fim 

de que um dia possa retornar à civilização. Sem as conveniências da vida diária, ele tem que encontrar 

meios de suprir suas necessidades básicas para sua sobrevivência, incluindo água, comida e abrigo. 

Passados quatro anos, Chuck consegue ser resgatado e voltar para a civilização como um homem 

profundamente mudado. Ele percebe que perder tudo o que tinha e o que achava que era importante foi a 

melhor coisa que poderia ter lhe acontecido. 

Cena relacionada com a 

competência 

00:05:08 (Menino correndo) até 00:08:37 (“Nikolay, atenção, 4 minutos) 

Nesta cena, fica demonstrado a postura profissional do personagem principal e sua determinação e 

responsabilidade no seu trabalho, sempre com foco no resultado e respeitando os seus colegas. Chuk Noland 

demonstra estar a cargo da inspetoria graças à sua dedicação na empresa. Ele explica aos seus colegas que 

esses não devem nunca perder o foco que, no caso, é entregar as encomendas dentro do tempo. A cena 

demonstra a determinação dos funcionários e a responsabilidade que cada um tem para o sucesso da 

empresa. 

Para esta competência, temos ressaltado que o monitoramento das atividades exercidas, de maneira 

identificar as etapas do processo, faz com que realizemos o trabalho com qualidade, a fim de garantir o 

alcance dos resultados. 

Habilidades retratadas no 

filme que possuem relação 

com a competência 

Administração do tempo; Análise de situações/cenários; Percepção do ambiente; Priorização das tarefas. 

 

http://www.planejamento.mg.gov.br/images/documentos/gestao_pessoas_politicas_desenvolvimento/trilhas_do_desenvolvimento/foco-resultado.pdf

