
Cartaz Filme ONZE HOMENS E UM SEGREDO 

 

Competência FOCO EM RESULTADOS - Veja a descrição da competência 

Sinopse 

 

Danny Ocean (George Clooney) é um homem de ação. Apenas 24 horas após deixar a penitenciária 

de Nova Jersey ele já está pondo em prática seu mais novo plano: assaltar três cassinos de Las 

Vegas em apenas uma noite, em meio à realização de uma luta que vale o título mundial dos peso-

pesados. Para tanto Ocean reúne uma equipe de 11 especialistas a fim de ajudá-lo em seu plano, 

seguindo sempre três regras básicas: não ferir ninguém, não roubar alguém que realmente não 

mereça e seguir o plano como se não tivesse nada a perder. 

 

Cena relacionada com a 

competência 

00:11:55 (“Nunca foi feito antes. Precisará de planejamento e um grupo grande?”) até 00:14:35 

(Quero ver o que o Reubem vai dizer); 

00:30:32 (“O quarteirão 3000 do Boulevard Las Vegas”) até 00:33:44 (“Está bem”) 

00:33:44 (“Primeira tarefa”) até 00:39:45 (“Sexta tarefa”) 

Na primeira cena, o ex- detento Daniel Ocean (George Clooney) vai em busca de um antigo parceiro 

Rusty Ryan (Brad Pitt) para planejar e executar o maior golpe de suas vidas: roubar 3 dos maiores 

cassinos de Las Vegas que, por “sorte”, concentra toda a quantia de dinheiro em um único cofre. 

 Nas cenas seguintes, o plano é apresentado para os onze personagens que serão responsáveis por 

cada etapa do golpe. O filme demonstra que, graças a estratégia traçada e implementada, mesmo 

com a iminência de ser um plano arriscado, há a possibilidade de êxito. Fica evidenciado que uma 

pessoa com essa competência manifesta a importância do pensamento estratégico como diferencial 

na busca dos melhores resultados. 

 

Habilidades retratadas no 

filme que possuem relação 

com a competência 

Análise de situações/cenários; Identificação de riscos; Planejamento; Percepção do ambiente; 

Priorização das tarefas 

 

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

