
 

Filme JOY: O NOME DO SUCESSO 

Competência COMPROMETIMENTO PROFISSIONAL 

Eixo temático PROFISSIONALISMO 

Sinopse 

Joy é uma jovem brilhante, mas leva uma vida pessoal extremamente complicada. Ela é 

divorciada e tem dois filhos. Seu ex-marido mora no porão de sua casa, enquanto sua mãe 

vive no andar de cima e passa o dia todo assistindo a novelas. Seu pai, divorciado de sua mãe 

há 17 anos, também vive na mesma casa. Desde criança, Joy sempre gostou de inventar coisas. 

Adulta, ela precisa lidar com a responsabilidade de ser mãe divorciada e ainda lidar com o 

resto de sua família disfuncional. Ao criar um esfregão autolimpante, a jovem vislumbra o 

sucesso que a nova invenção pode lhe proporcionar. 

Cena relacionada com a 

competência 

00:35:54 (“Na minha opinião”) até 00:37:30 (“Tá mesmo”); 

00:38:06 (“Oi”) até 00:42:38 (“Quando falar com meu advogado”); 

00:46:00 (“O padre Martini chegou”) até 00:50:46 (“oi, pai”); 

00:56: 50 (“Diga seu nome”) até 1:01:11 (“Acho que posso! ”); 

01:04:06 (“E um palco redondo”) até 1:06:46 (“Eu te acompanho”); 

01:16:41 (“Atenção”) até 01:20:56 (“Essa garota será um sucesso”); 

01:44:06 (“Tá aberta”) até 01:49:50 (“Aquele dia em Dallas”). 

 

A competência retratada nas cenas indicadas ilustra maior comprometimento com o 

desenvolvimento de seus trabalhos por parte da personagem principal, visando assim o melhor 

desempenho de suas atividades. Situações semelhantes acontecem todos os dias e é necessário 

definir metas relacionadas aos objetivos institucionais, priorizando as melhores entregas. A 

personagem Joy, apesar de ter tido momentos em que queria desistir (dificuldades familiares, 

financeiras e habilidades que ela não detinha), possuía uma vontade de vencer muito maior! 

A 6 ª cena nos mostra que a vida não é um “mar de rosas”, mas isso não quer dizer que devido 

a alguns erros, não possamos aprender com esses. Errar é, em muitos casos, necessário e vai 

fazer com que você e sua equipe se desenvolvam e estejam mais preparados para o 

cumprimento da missão e dos objetivos organizacionais. 

Habilidades retratadas no filme que 

possuem relação com a competência 

Dinamismo; Multifuncionalidade; Aprendizagem pelo erro. 

 

 


