
“Joy: O Nome do Sucesso”, uma lição de empreendedorismo

Quem nunca se imaginou sendo seu próprio chefe? Ou seja, trabalhando em um negócio 
próprio; fazendo o que gosta, nos horários que achar mais apropriado; e tendo um bom 
retorno financeiro?!

Em “Joy: O Nome do Sucesso”, acompanharemos a história de uma inventora que vai em 
busca de tudo isso. 

Antes de tudo, devemos ter em mente que o ato de empreender permite às pessoas 
realizarem esse sonho. Para tanto, apenas o sonho não é suficiente. Faz-se necessário 
coragem, disciplina, resiliência e percepção. 

No filme, a protagonista Joy vive a saga de uma inventora que tenta colocar no mercado sua 
inovadora invenção: o Miracle Mop, conhecido no Brasil como esfregão. 

A saber, Joy tinha mais motivos para desistir de seu sonho do que para dar prosseguimento 
a ele, pois dificuldades não faltavam em sua vida: divorciada, mãe de dois filhos, morando 
com a mãe melancólica e o ex-marido. Para completar, trabalhava em um emprego 
estressante em uma companhia aérea e era a principal responsável pelos afazeres do seu 
lar. 

Apesar de todos esses contratempos, ela era uma pessoa obstinada e com propósitos.  

Passou por cima de todos os obstáculos por meio de 4 atitudes que lhe permitiram lograr 
êxito no empreendedorismo: 

-colocou em prática suas ideias;  

-tomou para si suas responsabilidades; 

-ouviu os conselhos certos; 

-persistiu e aprendeu com os erros.  

Leia abaixo a importância de cada uma destas 4 atitudes. 

1-Colocar em prática suas ideias

Esse é o primeiro passo. 

É o início da jornada empreendedora, pois será aqui que o empreendedor transportará suas 
ideias do plano imaterial para o plano físico, ou seja, será o momento de colocar tudo em 
prática. 

Para isso, é necessário ter o mínimo de planejamento, organização e disciplina, dado que 
estes serão os alicerces iniciais para que a execução da ideia fique conforme o programado. 

Em “Joy: O Nome do Sucesso”, a protagonista atentou-se a isso; e como contrapartida, as 
coisas começaram a dar certo e a fazer sentido para ela. 

1



2-Tomar para si suas responsabilidades 

Foi nessa etapa que Joy  percebeu que as responsabilidades dela para que seu sonho se 
materializasse eram intransferíveis e inadiáveis, de maneira que só ela e apenas ela poderia 
assumi-los. 

Joy procurou não negligenciar suas obrigações como empreendedora e tão pouco trabalhar 
com o conceito de culpa, que consiste basicamente em atribuir seus fracassos a terceiros. 

Ela tomou para si o que lhe competia e foi à luta. 

3-Ouvir os conselhos certos

Quem nunca ouviu dizer que “se conselho fosse bom, não se dava; vendia”? 

Maus conselheiros são iguais a pombos: existem aos montes e estão em todos os lugares. 

É preciso saber qual a intenção de uma ou mais pessoas quando estas nos dizem coisas; 
especialmente quando suas palavras têm relação direta com nossos sonhos e expectativas. 

Foi seguindo uma filosofia parecida com essa que Joy percebeu que os melhores conselhos 
que ouvia, vinham de sua avó Mimi e de sua amiga Jackie. Elas foram as únicas que a 
encorajaram a seguir seus ideais e a perseguir seus objetivos. 

4-Persistir e aprender com os erros

Erros acontecerão! 

Se falhamos em algo é porque não estamos executando a tarefa de maneira correta. 

Porém, cabe ao aspirante a empreendedor perceber as oportunidades valiosas que os erros 
proporcionam. Em “Joy: O Nome do Sucesso”, vemos como isso foi importante para a 
protagonista. 

É preciso desenvolver a resiliência, que é a capacidade do indivíduo em lidar com 
acontecimentos desfavoráveis reagindo positivamente a eles, sem entrar em conflito 
psicológico ou emocional. 

Ademais, a prática leva à perfeição; e Joy percebeu isso. 

O que aprendemos assistindo a esse filme? 

O filme “Joy: O Nome do Sucesso” retrata 4 atitudes valiosas que permitiram à personagem 
principal alcançar seu sonho por meio do empreendedorismo. 

Joy definiu objetivos para sua vida e os perseguiu até alcançá-los. 
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Caso você tenha vontade de empreender, tal qual a protagonista do filme fez, saiba que, o 
que tem valor nessa vida não é fácil e demanda bastante esforço. Em contrapartida, a 
recompensa e a satisfação são proporcionais aos seus esforços. 

Assista ao filme e busque colocar em pratica os aprendizados adquiridos com ele.
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