
 

 

Saiba como o filme “Joy: o nome do sucesso” nos ensina a empreender 

Você já parou para pensar em como alguns filmes nos ensinam muitas coisas? 
Inclusive, sobre empreendedorismo. O filme Joy: o nome do sucesso é um 
desses! 

A personagem principal, interpretada pela atriz Jennifer Lawrence, apresenta uma 
solução inovadora para um problema doméstico e, ainda, consegue vender sua 
ideia para o público consumidor. 

Se você está pensando em empreender ou já é empreendedor, mas quer 
aprimorar o seu negócio, esse texto e o filme “Joy: o nome do sucesso” darão, a 
você, algumas sacadas especiais e interessantes sobre o assunto. 

 

Sobre o filme “Joy: o nome do sucesso” 

A cinematografia “Joy: o nome do sucesso” vem sendo aclamada ao contar a 
história de superação pessoal e profissional de Joy Mangano, uma mulher com 
uma mente brilhante e criativa desde a infância.  

Com uma vida pessoal complicada, vivendo com os pais, filhos e ex-marido na 
mesma casa. Ela tem a grande ideia de melhorar um produto de limpeza já 
existente no mercado.  

Como ela consegue esse feito? Joy cria uma nova funcionalidade ao produto, o 
que o torna mais seguro. 



Isso prova como Joy tem uma mente empreendedora, parecida com as mentes de 
grandes empresários, donos das suas próprias histórias profissionais.  

Quer ser autor(a) e personagem principal da sua história de empreendedorismo?  

Ou ainda, você já tem seu próprio negócio, mas quer melhorá-lo ou não desanimar 
diante das dificuldades?  

Então, esse texto é para você! Siga com a leitura e aproveite as dicas. 

 

1. Solucione problemas do cotidiano com ideias inovadoras 

No cotidiano, há diversos problemas corriqueiros, como o corte da mão da 
personagem de “Joy: o nome do sucesso” ao torcer um pano de chão com cacos 
de vidro. 

Isso a fez ter a grande ideia de “criar” um esfregão autolimpante. 

Ok! Daí você vai me dizer que esse produto já existe e não é inovador. E eu vou 
responder que você está certo, em partes!  

Em partes, porque, no filme, a Joy mostrou um novo esfregão autolimpante que 
teve suas funcionalidades melhoradas e aperfeiçoadas, o que foi um sucesso de 
vendas! 

Como você pode ter ideias inovadoras? Como criar algo inovador? Como melhorar 
um produto ou serviço que já existe?  

É simples! Para começar, basta observar os acontecimentos ao seu redor!  

Existem muitos problemas diários para os quais não temos soluções ou, ainda, 
soluções não tão eficientes, mas, que em geral, nos trazem transtornos. 

Identifique esses problemas e quando você souber quais são, pense em soluções!  

Com certeza, alguma será inovadora, seja para criar ou melhorar um produto ou 
serviço de grande importância na vida das pessoas. 

Assim, você poderá iniciar seu próprio negócio e resolver os problemas dos seus 
clientes. 

 

 



2. Venda sua ideia 

Mesmo que o produto ou serviço seja maravilhoso, se você não souber entrar no 
mercado, sua ideia não alcançará sucesso.  

E como você pode fazer isso? Aprenda a se comunicar, usando estratégias de 
marketing. 

Saiba quem é seu cliente, conheça sua bagagem de consumo, bem como, o 
mercado do seu produto ou serviço. 

Faça a comunicação mais próxima e familiar possível, com a melhor linguagem e 
os melhores meios para chegar até seu público. 

 

3. Dedique-se à profissionalização 

Entender os aspectos do seu negócio, da sua empresa é extremamente 
importante.  

Portanto, faça cursos que ajude você a compreender os processos de gestão e 
estratégia empresarial.  

Além disso, aprenda sobre o seu mercado e o seu público, para saber escolher as 
melhores estratégias de marketing.  

E, mantenha-se sempre atualizado, pois o mercado está em constante movimento, 
e o cenário muda a todo o momento. 

 

E aí? Gostaram dessas dicas sobre o filme “Joy: o nome do sucesso”?  

Para saber mais sobre empreendedorismo e assuntos relacionados, siga-me nas 
redes sociais e veja minhas outras publicações. 

 

Imagem: https://pixabay.com/pt/ 

 


