
“Deus me pese em balança 

justa, e saberá que não tenho 

culpa.”  Jó 31:6
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Compartilhe com o 
grupo:

Suas melhores áreas.

Áreas que tiveram melhora. 

Suas piores áreas. 

Áreas nas quais você 
gostaria de orientação.

Ministério
Impacto no Reino através da empresa/frutos eternos.
(Ex. conversões, ministrações, discipulados)

NÍVEL DE 
PREPARAÇÃO

Gerenciamento Operacional
Fornecedores de produtos e serviços, 
atendimento, tecnologia e administração.

Gerenciamento Organizacional
Recrutamento e seleção, treinamento, sucessão.

Gerenciamento Financeiro
Metas, projeções, métricas, controles, relatórios e 
gestão de caixa.

Geração de Receita
Vendas, marketing, gerenciamento de linha de 
produto ou serviço e relacionamento com o cliente.

Não
Preparado

Um pouco 
Preparado

Totalmente
Preparado

“Mas tudo deve ser feito com decência 

e ordem.” 1 Coríntios 14:40

PANORAMA GERAL 
DO MEMBRO

Outubro 2021

Abaixo da
meta

Na meta Acima da 
meta

10   9    8     7     6     5     4    3    2      1



Definir claramente suas metas e objetivos futuros em relação à transferência da liderança e propriedade 
dos negócios. Pedir ao Senhor orientação, direção e clareza em relação à sucessão dos negócios dEle. 

Faça um Brainstorm sobre o que seria um modelo relevante para a descrição de cargos em sua 
empresa e que recursos de avaliação ajudariam a qualificar os candidatos certos. 

Você está sendo chamado para estabelecer uma forma de governança para sua empresa que garanta 
que nenhum acionista possa, isoladamente, alterar o propósito principal de longo prazo do negócio?

Excelência Através do Recrutamento Preditivo

A Escolha do Sucessor

NOVA LISTA DE TAREFAS
Selecione da lista de tarefas sugeridas ou use o espaço abaixo para criar a sua própria.  

Identificar as tendências ou características para contratações ruins ou bem-sucedidas. Estabelecer quais 
medidas você pode adotar para melhorar a porcentagem de contratações bem-sucedidas. 

AGRADECIMENTOS & PEDIDOS DE ORAÇÃO
Nome Descrição

“Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens” 1 Timóteo 2:1

PONTOS DE SINCRONIZAÇÃO
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“Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado 
Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.” 

ATOS 13:1 

DEVOCIONAL: UMA COMUNIDADE INCOMUM

Os primeiros sete capítulos de Atos narram o desenvolvimento da igreja 
em Jerusalém, e os capítulos 8 a 12 falam do trabalho próximo à Judéia 
e Samaria. O capítulo 13 começa descrevendo os líderes da igreja de 
Antioquia (Síria), os quais Deus usou para levar o Evangelho pelo território 
Romano.

A terceira maior cidade do Império Romano, Antioquia, desempenhou um 
papel mais importante na igreja primitiva do que qualquer outra cidade, 
com exceção de Jerusalém. Aqui, a primeira igreja gentílica foi fundada e 
os crentes foram chamados pela primeira vez de “Cristãos” (Atos 11:26). 
Os cinco homens descritos como líderes na igreja de Antioquia claramente 
possuíam uma grande variedade de origens, dons e idades. Esse grupo 
incomum incluiu:

Considerando a variedade evidente nesta equipe improvável formada por 
Deus, vamos analisar o seguinte:

Observe a diversidade entre esses líderes em relação à 
demografia, histórico e experiência. Como isso pode ter 

impactado o ministério deles em Antioquia?

Seus negócios refletem uma equipe diversificada unida por uma 
missão? Como você envolve as pessoas que diferem de você na 

liderança dos negócios?

Como uma liderança diversificada aumenta a eficácia do 
ministério?

Barnabé
um Levita altamente 
influente de Chipre. 

Simeão
um homem de 

pele escura, 
provavelmente de 

ascendência Africana.  

Lúcio
de Cirene,  
atual Líbia. 

Manaém
irmão adotivo ou 

amigo de infância de 
Herodes Antipas. 

Paulo
um jovem Fariseu 
de Tarso, cidadão 

Romano e convertido 
ao Cristianismo. 
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NEGÓCIOS:  EXCELÊNCIA ATRAVÉS DO 
RECRUTAMENTO PREDITIVO

Munir nossas empresas com indivíduos ensináveis, motivados e com 
excelente desempenho, e permitir que eles trabalhem juntos como 
uma equipe é um dos aspectos mais importantes e desafiadores 
da liderança. Infelizmente, a contratação eficaz permanece tanto 
menosprezada quanto incompreendida. Muitas vezes, isso acontece 
porque os líderes veem a contratação como um tédio necessário, e 
não como uma excelente oportunidade para desenvolver a equipe, 
a cultura, o ministério e os resultados globais da organização. 
 
Ao conduzir o processo de contratação dessa forma, você pode, 
eventualmente, atingir o alvo, mas é mais provável que você acabe com 
complicações legais ou outras consequências onerosas.
 
Líderes verdadeiramente perspicazes reconhecem a importância de 
investir tempo na contratação da melhor pessoa para o cargo. Peter 
Drucker, conhecido como o “Pai da Administração Moderna”, estimou que 
dois terços de todas as decisões de contratação são erros no recrutamento. 
Isso significa que a taxa de sucesso é de apenas 33%. Isso certamente não 
é um resultado desejável.

“Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata  
o tolo ou o primeiro que passa.” 

Provérbios 26:10 

Este provérbio foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, mas se aplica tanto 
hoje quanto à época. Uma tradução moderna poderia ser: Confiar assuntos 
de grande importância a um homem pouco competente é tão imprudente 
quanto atirar flechas aleatoriamente.

O ELEMENTO MAIS CRÍTICO DA EQUAÇÃO PARA CRIAR UMA 
ALTA PERFOMANCE ORGANIZACIONAL É CONTRATAR AS 

PESSOAS CORRETAS (DESCOBRIR QUEM “SE ENQUADRA”)

SALOMÃO NOS LEMBRA...

QUAIS SÃO AS CHANCES? 

Muitos gerentes de recrutamento jogam o dado e dizem “Há 50% de 
chance de acertar a decisão de contratação.” Isso parece um ganho 
se comparado a 33%, mas quantos de nós investiria R$100.000,00 se 
soubesse que a chance de acerto é de apenas 50%? Se não queremos 
apostar R$100.000,00, por que arriscaríamos o sucesso de nossa 
organização nessa mesma probabilidade? Com um pouco de preparação, 
não precisamos nos contentar com 50/50. Podemos virar o jogo a nosso 
favor.
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_____________________________________________________________________________________
1 Com base nas pesquisas citadas por Chad Carter, http://blog.bcwinstitute.org/35-chad-carter-the- gide
  ons-international/.

Criar uma organização de alta performance requer líderes disciplinados e 
intencionais. Trabalhar para cumprir a missão de nossas organizações exige 
trabalhar para construir uma comunidade saudável de funcionários, já que os 
dois são interdependentes. Ao investir tempo aplicando as melhores práticas, 
podemos atingir taxas de contratação próximas a 92% de sucesso.1

E se pudéssemos realmente alcançar práticas de contratação 
cuja margem de erro na seleção de candidatos fosse de 8%?
Como isso é possível?

Qual é a sua taxa de sucesso na contratação? Vamos falar sobre 
ela...

O MODELO PREDITIVO DE CONTRATAÇÃO
 
Duas das razões pelas quais muitas empresas falham em encontrar e contratar 
as pessoas certas para o trabalho são:
 
 1) Elas se corrompem por causa de pressões ao redor.
 2) Falta-lhes disciplina para moldar a excelência no processo de
               contratação.

A necessidade de agilidade ou uma situação emergencial na contratação 
quase sempre gera um problema. Mesmo que você seja prejudicado por 
causa de uma vaga em aberto, apressar o processo de recrutamento agrava 
o sofrimento. Rejeite a tentação de apenas tomar uma decisão devido a um 
conjunto de fatores – dentre os quais, o alto custo para a empresa. Não tema 
uma cadeira vazia. Há uma razão para o ditado ser “contrate devagar, demita 
rapidamente!”.

Muitos gerentes de contratação contam com a própria capacidade de julgar 
com precisão o caráter de uma pessoa. Pior que isso, eles aceitam as declarações 
feitas nos currículos avaliando as expressões faciais. Frequentemente, os 
currículos embelezam as conquistas e ignoram todos os fracassos.
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Aqui estão alguns dados interessantes a serem considerados sobre candidatos 
à vagas de emprego.

_____________________________________________________________________________________
2  Accu-Screen, Inc., ADP, The Society of Human Resource Managers.
3  Henry Cloud, Boundaries for Leaders (HarperBusiness, 2013).
4 “Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria.  
     Passaremos a eles essa tarefa...” Atos 6:3. 
5  Chad Carter, The Five Attributes: Essentials of Hiring for Christian Organizations (CreateSpace, 2014).  
    Chad, o líder de recursos humanos de um ministério global, contribuiu para este segmento com base  
    em suas experiências de mais de 20 anos no mercado com empresas como M&M Mars e Sony/Provi 
    dent Music Group. Chad é um Membro Key Player do C12 em Nashville, TN.

Têm um registro de contravenção3%

7% Têm um registro de delito

Submetem um currículo  
que contém falsificações. 53%

70%Dos alunos universitários mentiria no  
currículo para ter o emprego que querem.2

Como essas estatísticas se assemelham 
 à sua própria experiência?

Henry Cloud diz que “No final do dia, nossas organizações têm apenas o que 
nós cultivamos ou toleramos.”3 Empresas de alta performance são de alta 
performance porque seus líderes estabelecem um padrão de contratação 
e eles se comprometem com isso através de um método rigoroso. Não é 
fácil. Pelo contrário, isso requer intencionalidade e energia.4 Afinal de contas, 
poucas conquistas foram realizadas sem sacrifício, esforço e, talvez mais do 
que tudo, disciplina.  

Encontrar os funcionários certos resulta de um processo consistente e 
sistemático em toda contratação. Há grandes lições e exemplos para se extrair 
do processo destacado no livro, The Five Attributes5 (Os Cinco Atributos) e, 
The Six Disciplines of Predictive Hiring (As Seis Disciplinas da Contratação 
Preditiva). Esses princípios podem eliminar as suposições da contratação 
e permitem que as empresas que os aplicam aproveitem os benefícios do 
processo verdadeiramente preditivo, gerando uma média de 90% de sucesso.

AS SEIS DISCIPLINAS DA CONTRATAÇÃO PREDITIVATM

1
2
3

ALINHAMENTO

SELEÇÃO

AVALIAÇÃO

TRIAGEM

OFERTA

ANÁLISE DOS 
RESULTADOS

4
5
6

ESSE MÊS PRÓXIMO MÊS
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Alinhamento
Definições precisas são recursos valiosos. Elas são a diferença entre trás 
e traz, cem e sem, e seção e cessão. É por isso que a primeira das Seis 
Disciplinas é Alinhamento. Para contratar a pessoa certa, precisamos 
definir o que é uma “excelente contratação”. 

Definir uma “excelente contratação” requer que todos estejam na mesma 
página do manual de recrutamento. Isso elimina os custos e a confusão. 
Pular essa etapa leva à uma falha na descoberta das diferenças de opinião 
antes do início do processo e pode criar o caos depois. Se a etapa de 
Alinhamento for ignorada, reduz-se drasticamente a chance de encontrar 
talentos de alto potencial para apenas 56%.6 Reservar um tempo para 
alinhar, permite que alcancemos um sucesso maior, e evita conflitos, riscos 
desnecessários e desperdício de tempo.

Para elucidar apropriadamente o que é uma “excelente contratação”, 
desenvolva o Perfil do Candidato Ideal para cada vaga disponível. 

Determine a faixa de remuneração e outras variáveis que afetam o processo 
de tomada de decisão. Isso te permite comparar todos os candidatos 
ao padrão estabelecido, em vez de permitir que cada novo candidato 
te atrapalhe ou que escolha alguém que é quase o que você disse que 
queria. Você será capaz de manter-se firme e dizer “Eu sei exatamente 
quem estou contratando. Nós só não fomos apresentados”.

Seleção
A Seleção é a busca pela excelência. Os técnicos nunca procuram, 
propositalmente, recrutar uma equipe cheia de jogadores medíocres. Eles 
procuram o melhor entre os melhores – os atletas que tenham o maior 
potencial para levar a equipe à vitória. Deve ser da mesma forma com a 
equipe de nossa empresa. A etapa de Seleção foca no desenvolvimento 
de estratégias viáveis para conectar as pessoas certas às  necessidades 
do recrutador

O PRAZER É NOSSO...

Mark Miller, Vice Presidente de Desenvolvimento de Liderança da Chick-
fil-A, disse uma vez que “contratar as pessoas certas é 90% da equação”. 
Você já notou como os funcionários da Chick-fil-A parecem ter olhos mais 
brilhantes, sorrisos maiores e estão mais atentos do que os funcionários 
de outras redes de fast food? Bem, há uma razão para isso.

A Chick-fil-A desenvolveu um “banco de talentos”. Uma das estratégias 
que ela utilizou é levar cartões de visita para os diretores do Ensino 
Médio, que funcionam também como cupons para sanduíches gratuitos 
da Chick-fil-A. Eles pedem aos diretores que repassem os cupons aos 
professores, para que estes entreguem aos alunos como reconhecimento 
dos melhores desempenhos. Em troca, a Chick-fil-A descobre os nomes 
dos melhores alunos de cada escola. Esses alunos tornam-se, então, 
candidatos ideais ao emprego.

Ver exemplo no Apêndice A.A

______________________________________________________________________________________
6  High Potential Talent: A View from Inside the Leadership Pipeline, Michael Campbell and Roland Smith, 
    Page 6, Center for Creative Leadership, 2014.
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Para encontrar o candidato ideal, precisamos construir a marca da 
contratação, desenvolver o próprio pipeline de talentos, e então extrair as 
pessoas certas desse pipeline. Não tenha medo de ser criativo nas formas 
de contratar e, ore para que Deus envie as pessoas certas (Jesus orou 
antes de escolher - Lucas 6:12-13). Nós servimos a um Deus que está no 
negócio de pessoas, e Ele tem os melhores contatos! 

Avaliação
Nessa etapa, precisamos avaliar o que um candidato realizou e o que ele 
pode fazer em relação às necessidades específicas do trabalho. É claro, todas 
as vagas são diferentes. Entretanto, cada uma requer que os candidatos 
tenham competências técnicas e pessoais que o habilitem a realizar o 
trabalho. Vamos aprofundar um pouco:

HABILIDADES  
TÉCNICAS

Pense nas competências técnicas 
como a habilidade que um atleta 
tem de fazer um gol do meio 
do campo, uma enterrada ou 
um saque “viagem” no vôlei. 
Essas são técnicas que foram 
aperfeiçoadas ao longo do tempo 
com a prática.

A Avaliação consiste em 
comparar as candidaturas com os 
critérios das habilidades técnicas 
já estabelecidas na sua descrição 
da função. Pergunte-se: “Existe 
alinhamento preliminar em 
relação às responsabilidades da 
função, competências essenciais 
e experiência?”. É importante 
compatibilizar a técnica primeiro, 
porque, por mais que desejemos, 
uma ótima personalidade não 
pode compensar a falta de 
habilidade.

Com base nesse posicionamento, 
pode ser necessário testar as 
habilidades de um candidato em 
alguns softwares simplesmente 
para verificar o nível de 
competência.  Isso pode ser muito 
útil para determinar quem é um 
candidato de “Alto Potencial”.

HABILIDADES  
PESSOAIS

As competências pessoais, por outro 
lado, refletem a capacidade do atleta 
de se adaptar às muitas variáveis 
emocionais que surgem com a prática 
de esportes competitivos, tais como 
a habilidade de manter-se tranquilo 
quando a partida se torna acirrada, 
valorizar mais o trabalho em equipe 
do que o reconhecimento individual, 
e respeitar e acatar as instruções 
do técnico independentemente das 
diferenças pessoais. 

No mundo dos negócios, as habilidades 
pessoais se traduzem na resolução de 
problemas, comunicação interpessoal, 
diplomacia e colaboração.

Na maioria das vezes, as pessoas não 
têm um baixo desempenho por falta 
de habilidades técnicas, mas porque 
não têm habilidades pessoais. O 
quociente relacional e emocional é 
baixo. Precisamos reconhecer essa 
inaptidão desde o início. Não é melhor 
despedi-las antes de contratá-las? 
A presença de habilidades pessoais 
aumenta a performance, a retenção, a 
produtividade, a moral e a satisfação 
do cliente, ao mesmo tempo que 
reforça o pipeline da liderança. 
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_____________________________________________________________________________________
9   Efésios 2:10, Jeremias 1:4-19.
10  Romanos 12:5-8, Êxodo 31:1-5 e 35:10.
11   1 Pedro 4:10, 1 Coríntios 12:7-11.
12  Efésios 5:15-17, Tiago 4:17.
13  Veja o Currículo anterior do C12, Measuring HR Effectiveness, and Culture Wars.

Contratando Com Propósito 

Craig Warner, Diretor Executivo do Gideões Internacionais, e Membro 
do C12 Nashville, compartilha sua perspectiva da “contratação 
preditiva”.

Ao nos envolvermos previamente com candidatos de alto potencial, estamos 
abastecendo o tanque do processo de contratação com gasolina aditivada, 
virando o jogo a favor de nossa lucratividade e crescimento. Tal abordagem 
proativa filtra muitas questões ocultas ou latentes que mais tarde apareceriam 
como problemas ou desafios reativos.

Empregar tais disciplinas é um bom início para encontrar os candidatos ideais, 
é a chave para assegurar um resultado positivo. 

E se as práticas de contratação fossem vistas como um ato de 
adoração,  e um mandamento aos mordomos de Cristo?

Se cremos que cada pessoa é criada com um propósito, 9 talentos,10 e (em 
Cristo) dons espirituais únicos,11 ser intencional na contratação não é apenas 
sábio... é um ato de fé e obediência.12 Lembre-se de que você tem a capacidade 
de construir um negócio de alto nível e alto desempenho que honra a Deus.13

Você está pronto para assumir o controle de seu processo de 
contratação? Por onde você vai começar? 

A MINHA TAREFA mais importante é:___________________________
___________________________________________________________

demonstrada por: ___________________________________________
___________________________________________________________

porque: ____________________________________________________
___________________________________________________________
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APÊNDICE: 
PERFIL DO CANDIDATO IDEAL  A
Ferramenta para Definir Apropriadamente uma  
“Excelente Contratação”

*EXEMPLO MERAMENTE ILUSTRATIVO*

Cargo: Diretor
 
VISÃO GERAL DA EMPRESA ABC
Escreva informações interessantes sobre a sua empresa. Essa é uma ótima oportunidade de 
comunicar o que você faz, como consegue fazer isso, quem são seus clientes e, talvez uma 
declaração ambiciosa sobre a empresa que cative os candidatos em potencial a entender 
porque eles deveriam pensar em trabalhar em seus negócios e, por fim, desenvolver a carreira 
profissional ao seu lado. 

EXEMPLO:
Nós oferecemos a você a oportunidade de colocar sua paixão e os talentos e habilidades dados 
por Deus em uso em nossa empresa. Nosso objetivo é atrair e desenvolver pessoas qualificadas, 
chamadas e apaixonadas para impactar nossos clientes fiéis ao redor do mundo. Queremos 
atrair funcionários extremamente criativos com a habilidade de inspirar, motivar e desafiar 
outros.
Para mais informações, acesse www.empresaabc.com.br.

NOSSA GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

Acreditamos que a gestão estratégica de pessoas é um motor fundamental em nossa 
organização. Embora nunca possamos atingir um modelo organizacional perfeito, podemos 
certamente nos esforçar para isso em nossa missão e esforços diários. Com essa visão, vem o 
foco nas principais iniciativas nas quais estamos trabalhando, listadas aqui, com seus respectivos 
indicadores:

Direção Compartilhada: Uma compreensão coletiva do que a empresa representa, para 
onde ela está indo, e como chegaremos lá. Indicadores: uma visão clara e inspiradora, 
estratégias bem executadas, objetivos claros e alinhados.

Valores Autênticos: Princípios profundamente enraizados, guiando todas as decisões e 
relacionamentos e que são refletidos na conduta de todos, em todo o tempo. Indicadores: 
altos níveis de confiança e comunicação, integridade e ética incorruptíveis e práticas 
socialmente responsáveis.
  
Relacionamentos Produtivos: Relacionamentos abertos e colaborativos que reconhecem 
e honram os compromissos que as pessoas assumem consigo mesmas, com as outras 
pessoas, com o trabalho e com a organização. Indicadores: respeito por todos os 
indivíduos, resolução de problemas e tomada de decisão eficazes, responsabilidade clara, 
trabalho em equipe eficaz em todos os níveis.

Processos com Autonomia: Estrutura, processo e tecnologias flexíveis que permitem que 
as pessoas tenham o melhor desempenho possível no trabalho e colaborem com eficácia 
além das fronteiras. Indicadores: estrutura organizacional clara, conhecimento coletivo, 
ferramentas e tecnologias certas, pessoas certas para as funções certas.
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Aprendizado  Relevante: Resultados focados no aprendizado que fortalece a capacidade 
individual e coletiva de lidar com o presente e definem o futuro. Indicadores: ensino 
e aprendizado contínuos, conhecimento efetivo e desenvolvimento de habilidades, 
desenvolvimento da liderança em todos os níveis.

Métricas Motivadoras: Exigências de desempenho justas e importantes, avaliações 
e recompensas que reforçam a alta performance e gerenciam performances ruins. 
Indicadores: requisitos de performance claros, avaliações de trabalho relevantes e 
recompensas diferenciadas.

MISSÃO – POR QUE EXISTIMOS
Nossa Missão é sermos dedicados à mais alta qualidade do serviço ao consumidor, prestado 
com cordialidade, simpatia, orgulho próprio e espírito de unidade da empresa. Estamos 
comprometidos a oferecer aos nossos funcionários um ambiente de trabalho estável com 
oportunidades iguais de aprendizado e crescimento pessoal. – Southwest Airlines

VISÃO – O QUE QUEREMOS FAZER
Glorificar a Deus sendo mordomos fiéis de tudo que foi confiado a nós e ter uma influência 
positiva em todos que entram em contato com qualquer Funcionário. – Chick-fil-A

NOSSOS VALORES – COMO REALIZAREMOS ESSA MISSÃO
Nossos Valores são ferramentas que usamos e comportamentos que demonstramos como 
Funcionários da Empresa ABC. Eles descrevem como trabalhamos juntos para alcançar esse 
lugar diferenciado que estamos desenvolvendo e como eles nos tornam únicos.

Somos unidos pela paixão por um Atendimento ao Cliente de alta qualidade. Nosso desejo 
é desenvolver um ambiente atraente fundamentado na integridade exemplar de Cristo 
através da Comunicação Aberta, Responsabilidade Mútua, Pensamento Criativo (Inovação) 
e Confiança e Respeito pelo indivíduo. Ao fazer isso, cultivaremos a oportunidade de cada 
indivíduo alcançar seu potencial absoluto, usando seus dons e talentos dados por Deus em 
uma atmosfera em que cada pessoa é valorizada e respeitada.

PENSAMENTO CRIATIVO (INOVAÇÃO)

“Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.” Filipenses 2:5

Nós gerenciaremos as ideias para que elas se tornem práticas. Trabalharemos para ter uma 
compreensão do processo criativo. Buscaremos e implementaremos novos processos para 
impulsionar o progresso.

RESPONSABILIDADE MÚTUA

“Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.” 
Filipenses 2:4 

Seguiremos e cumpriremos nossos compromissos. Vamos treinar uns aos outros e 
responsabilizar-nos mutuamente. Compartilharemos um senso de urgência e tomaremos as 
medidas adequadas nas situações difíceis. Entendemos que ser responsável significa assumir 
a responsabilidade por seu trabalho, suas ações e por você. 

“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.” 
Efésios 4:15

Sentimo-nos à vontade e podemos expressar ideias de forma eficaz à outras pessoas 
independentemente da posição. Somos capazes de dar e receber feedback enquanto 
permanecemos sensatos e receptivos. Estamos comprometidos com o princípio “seja direto” 
para prever e resolver problemas. 
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CONFIANÇA E RESPEITO PELO INDIVÍDUO

“Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os  
outros superiores a si mesmos.” Filipenses 2:3 

Valorizaremos cada indivíduo por sua contribuição. Pediremos e permitiremos que as pessoas 
expressem abertamente seus pensamentos e opiniões. Não apenas toleraremos, mas abraçaremos 
e compreenderemos abertamente a riqueza de nossas diferenças. Implementaremos as regras 
básicas de confiança com todos aqueles com quem interagimos. 

A FUNÇÃO: DIRETOR
A Empresa ABC está procurando um Diretor que seja responsável pela formulação, direção 
e implementação de um programa de desenvolvimento extensivo contínuo. Em parceria com 
a Equipe de Liderança Sênior, o Diretor desenvolverá um plano geral e direções para este 
departamento com um planejamento de trabalho associado, detalhando objetivos de curto e 
longo prazo, etapas de ação e resultados específicos, e com um processo para monitoramento 
e avaliação do sucesso nos programas dos departamentos.

O Diretor trabalha para assegurar o crescimento e aperfeiçoamento de nossos funcionários, 
ajuda a desenvolver a cultura e a visão condizentes com uma empresa de alta performance, e 
cria oportunidades que dão suporte a projetos e programas específicos.

O Diretor irá supervisionar várias pessoas da equipe, conforme designado e acordado, que 
assumem responsabilidades da filial/unidade da empresa.

A performance da função será avaliada pelo grau de sucesso em alcançar os resultados 
desejados e determinados, mantendo-se dentro do orçamento. A habilidade em administrar 
e inspirar aqueles que se reportam ao Diretor, em unir essa equipe de pessoas diligentes, 
produtivas e leais será de igual importância. O Diretor representará o Presidente conforme a 
necessidade e quando convocado. A função está subordinada ao Presidente e está sediada 
em Curitiba, Paraná.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO DIRETOR IDEAL

Ter Chamado – Conhecimento expressivo sobre si mesmo (isto é, dons, talentos, 
competências) e sobre onde investirá sua vida. Cumprimos nosso chamado sendo 
excelentes no que Deus projetou para sermos e buscamos isso diligentemente.  

Praticar a Liderança Servidora – Os líderes da Empresa ABC são chamados para servir. 
Entendemos que a liderança eficaz começa do lado de dentro. Demonstramos que 
estamos dispostos a fazer o que os outros são relutantes em fazer. Praticaremos um 
caráter de Liderança Servidora que melhora a vida de outras pessoas.

Ser Comprometido com a Empresa ABC – Tem entendimento e está empenhado com o 
propósito, a missão e os ideais da Empresa ABC e tem um sistema de valores compatíveis 
com nossos valores.

Ter Habilidades Pessoais – Profundo interesse e cuidado pelas pessoas com uma 
compreensão de seus principais interesses, objetivos, forças e motivações.

Interagir bem com Clientes – Tem capacidade notável de alcançar resultados por meio 
da colaboração e do desenvolvimento de relacionamentos sólidos com nossos clientes.

Possuir Competências Organizacionais – é capaz de organizar seus próprios 
pensamentos e trabalho, enquanto desenvolve-se continuamente em uma equipe 
voltada para  resultados. Tem habilidade de conquistar a confiança dos colegas e equipe 
administrativa. 



© August 2020, Application Guide, The C12 Group, all rights reserved.14

Ter Visão e Estratégia – dispõe de um entendimento focado na estratégia (isto é, possui o 
conhecimento para implementar nossos objetivos mútuos). Tem a capacidade de definir 
objetivos realistas para o departamento alcançá-los.

Possuir Noção Temporal – Tem um senso intuitivo de timing e sua adequação em relação 
a pessoas e projetos.

Ter Força para o Trabalho – Energia física e emocional suficientes para entregar os 
resultados necessários e avançar nossa missão. 

Ser Proativo – Cria ideias e leva adiante sem precisar de empurrões. (É capaz de julgar e 
saber quando e como pedir por assistência e conselho).

Dispor de Entusiasmo – Possui uma paixão sincera pelo trabalho que fazemos, que mostra 
otimismo – mas sem exageros ou enganos.

Ter Caráter – Detém uma integridade impecável que permeia outros. 

Ser Apaixonado – A visão da Empresa ABC será irresistível para a pessoa certa. 
As habilidades pessoais, organizacionais e habilidades de comunicação devem ser 
verdadeiramente notáveis. Essa pessoa será excelente em apresentar a visão de um modo 
que inspire outras pessoas a se unirem a nós e a desenvolverem relacionamentos sólidos. 

EXPECTATIVAS DO DIRETOR
O Diretor vem preparado para as reuniões e eventos, faz perguntas fundamentadas e faz 
contribuições construtivas nas discussões. Ele torna claro os objetivos da Empresa ABC e os 
transforma em suporte para as necessidades organizacionais. Ele ajuda a produzir e a criar 
uma atmosfera condizente com crescimento e desenvolvimento. Com o intuito de entregar 
resultados excepcionais, o Diretor trabalha com aqueles que ele(a) gerencia para:

- Estabelecer prioridades e metas com clareza, baseando-se em resultados, de 
acordo com o  significado de sucesso tanto para a equipe quando para os membros 
individualmente, e  
  assegurar  que existem planos para alcançar tais metas.
 - Dar feedback claro e prático que realmente ajude as pessoas a se tornarem melhores no 
que elas fazem.
 - Desenvolver procedimentos para garantir a fidelidade do cliente.
 - Estabelecer e manter pesquisas que produzam resultados excelentes e constantes.
 - Inspirar a equipe a alcançar os níveis mais altos possíveis.
 - Manter procedimentos cuidadosos de controle do orçamento.

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
O Diploma de Bacharel é obrigatório e é desejável pós-graduação ou mestrado. Experiência 
de três a cinco anos em gestão de pessoas e projetos é desejável.



15© August 2020, Application Guide, The C12 Group, all rights reserved.

PROCESSO DE CANDIDATURA
Se depois de ler este Perfil de Oportunidade, você entender que os dons e experiências que 
possui são uma boa combinação inicial para a Empresa ABC, nós o convidamos a iniciar 
o processo de “Manifestação de Interesse”. As informações do candidato e conversas são 
tratadas com confidencialidade. Você deve entrar em contato com Maria Oliveira em qualquer 
etapa do processo para obter mais informações ou fazer perguntas. (As informações de 
contato estão abaixo.)

Por favor, forneça os seguintes documentos e respostas para revisão:
 -Um currículo atual.
 -Respostas às seguintes perguntas: Por favor, digite as perguntas e depois suas respostas.

1. Usando o que você aprendeu sobre a Empresa ABC em nosso site, nesse Perfil de 
Oportunidade e em qualquer outra pesquisa feita por você, descreva como sua vida e 
carreira te prepararam para servir a Empresa ABC como Diretor.

2. Por que essa é a hora certa para você desempenhar esta função? Você está disposto 
a “calcular os custos” para desempenhar tal função? Por quê?

3. Descreva o que Liderança Servidora significa para você. Conte-nos como isso impactou 
sua carreira. Quais fatores ou hábitos contribuem atualmente para a vitalidade de sua 
caminhada diária e como você serve aos outros?

4. Você já declarou falência ou pediu proteção aos credores?  

5. Por favor, compartilhe os seus objetivos pessoais e os relacionados ao trabalho 
(necessidades, vontades, desejos, esperanças, expectativas, sonhos).

6. Forneça os nomes e informações de contato (números de telefone e endereços 
de e-mail) de quatro pessoas de referência que conheçam você e sua carreira bem o 
suficiente para comentar sobre sua aptidão para o cargo de Diretor. (As referências só 
serão contatas depois que solicitarmos e recebermos sua permissão para fazê-lo).

A seleção será conduzida de uma maneira muito cuidadosa, minuciosa e consistente, em 
um esforço consciente para manter a confidencialidade de todos os candidatos. O comitê 
de seleção está comprometido em oferecer a todo candidato em potencial a mesma 
consideração durante todo o processo.

Envie essas informações no formato Microsoft Word (.doc) para: Maria Oliveira
Empresa ABC carreiras@empresaabc.com.br

No assunto do e-mail, escreva “Diretor”.
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MINISTÉRIO: A ESCOLHA DO SUCESSOR  
Compartilhando as Lições Aprendidas

Escolhemos atuar como um serviço pago, sendo uma empresa com fins 
lucrativos e estando sujeitos a todas as mesmas tensões e exigências de fornecer 
um produto ou serviço valioso que cada um de vocês experimenta. Se não 
oferecermos a você um valor que excede os custos, você irá (e deveria mesmo) 
parar de fazer negócios conosco, assim como seus clientes seguirão em frente se 
você não os atender bem. Nós amamos a prestação de contas de nosso modelo.

Vamos revisar a jornada de sucessão do C12 com algumas lições aprendidas ao 
longo do caminho. Queremos deixar bem claro que não estamos apresentando 
isso como um modelo, mas sim como um estudo de caso, que reflete a nossa 
experiência e as razões pelas quais escolhemos proceder assim. Esperamos 
que alguns aspectos de nossa história sejam úteis enquanto você “corre a 
corrida que nos é proposta”; como vocês, somos uma obra em andamento e 
temos muito a aprender em todas as áreas para honrar a Cristo com nossos 
negócios. 

Nosso Início: Um Verdadeiro Passo de Fé

Vamos começar com uma breve história. Assim como todos os negócios, 
o C12 começou como uma ideia – uma ideia de fornecer uma ferramenta 
prática, efetiva e Bíblica para CEOs e empresários Cristãos para “construírem 
grandes negócios para grandes propósitos”.1 Como para muitos de vocês, o 
início de nossa operação teve o orçamento muito limitado e arriscamos tudo! 
Começou no inverno de 1992, na Flórida. Buck Jacobs liderou os primeiros 
três Grupos do C12 até 1997, quando Scott Hitchcock uniu-se a ele como o 
primeiro novo Chair para testar a escalabilidade do conceito do C12.2

Desde o início, tínhamos um comitê consultivo, mas nos anos iniciais, o 
conselho funcionava mais como um grupo de conselheiros do que como um 
conselho de administração.

“Prometemos ser um exemplo de tudo que 
promovemos e de prestar contas aos nossos 

membros”

PROMESSA DO C12

Parte da “promessa” do C12 é “ser exemplo para os nossos Membros naquilo que 
defendemos e prestar contas a eles”.

_______________________________________________________________________________________

1  Toda a história de onde a idéia nasceu pode ser encontrada no livro I, Radical de nosso fundador, Buck   
   Jacobs.
2  Scott Hitchcock ainda é Chair do C12 na Baía de Tampa, FL. Em 2012 o prêmio C12 de Chair do Ano foi  
    nomeado o prêmio “Scott Hitchcock”.
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Em 2000, já tínhamos crescido significativamente (cerca de 10 a 12 Chairs 
e 125 Membros) e percebemos que se o C12 fosse crescer e se tornar tudo 
o que acreditávamos que ele poderia ser, precisávamos encontrar e confiar 
a liderança a um novo líder que fosse mais jovem. Nesse momento, nosso 
fundador estava com 62 anos, e embora não houvesse a necessidade de 
uma mudança imediata, é sempre melhor começar o processo antes de ser 
“necessário”!

Lição Aprendida:
O ponto inicial é, certamente, orar previamente e com perseverança.

A diretoria começou a orar e buscar a pessoa certa para ser nosso primeiro 
CEO/sucessor – alguém que pudesse liderar o C12 no novo século. Sabíamos 
que a qualidade primordial que deveríamos encontrar em uma pessoa era 
um coração que pulsasse junto com o nosso – alguém que, além de estar 
engajado, desenvolvesse a visão que tínhamos. Era muito mais do que uma 
decisão puramente de negócios, embora também certamente fosse uma 
decisão de negócios.

Ok, Senhor... Mas Quem?

Pensamos ter encontrado a pessoa no início do ano 2000, mas após dois 
terços do processo de triagem, tornou-se óbvio que ela não era a escolha 
certa. Ele era um Cristão, com competência técnica, mas seu coração estava 
entregue ao dinheiro. 

Lição Aprendida:
Em um negócio que pertence a Deus, a atitude do líder em relação ao 
dinheiro é uma questão chave.

Voltamos à oração.  Não havia outras opções “no forno”, mas também não 
estávamos pressionados pelo tempo, então apenas seguimos em frente. 
Durante 2000 e 2001, continuamos orando para que o homem de Deus 
aparecesse. 

Os Primeiros 3 Capítulos 

O fundador do C12, Buck Jacobs, compartilha lições aprendidas 
com as três gerações na liderança.

Compartilhamos esse estudo de caso porque o planejamento da sucessão 
é um desafio universal para todos os mordomos dos negócios de Deus. 
Também é imperativo para nós, como líderes, lidarmos com possíveis 
contratempos, confusões e lutas contra a carne. Esperamos que nosso estudo 
de caso transparente possa ser usado por Deus para te encorajar a ter um 
esforço proativo, aproveitando nossas lições aprendidas para impulsionar a 
plataforma que Ele confiou a você em seu próximo capítulo.

Que conclusões você pode tirar de nossa história?
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Lições Aprendidas: Resumo

O ponto inicial é orar previamente e com perseverança.

Em um negócio que pertence a Deus, a atitude do líder em relação 
ao dinheiro é uma questão chave.

 
Tempo de oração pessoal e coletivo, íntimo, face a face com diversas 
pessoas, incluindo cônjuges, é essencial para ouvir a Deus no processo de 

tomada de decisão!

A disposição para o sacrifício pode ser um aspecto fundamental no 
coração do sucessor. 

Embora possa haver um curto processo para passar o bastão, é importante 
que o fundador delegue toda a autoridade operacional para o sucessor e 

não se envolva no microgerenciamento. 

Deus é um excelente recrutador!

Com qual dessas lições aprendidas você se identifica mais? 

Quais próximas etapas você pode começar agora para preparar a 
organização que você lidera para o futuro?

Se você realmente se vê como mordomo, então a pessoa para a qual você 
entrega a responsabilidade da liderança da empresa é tão importante 
quanto o que você entrega quando chega o momento. 2 Timóteo 2:2 é 
uma ordem de sucessão da liderança não limitada aos líderes de igrejas 
locais, mas a todos os que estão na liderança espiritual! Sua visão é grande 
o suficiente para imaginar que Deus poderia usá-lo para construir algo 
que pode trazer benefícios duradouros e frutíferos para o Seu Reino? Uma 
empresa pode ser muito mais do que apenas uma forma prática e curta de 
produzir renda para nós e outros. Ela pode ser uma ferramenta duradoura 
nas mãos de nosso Senhor. Então depende muito de como vemos e agimos 
em relação a isso!



20 © August 2020, Ministry, The C12 Group, all rights reserved.

A MINHA TAREFA mais importante é:____________________________
___________________________________________________________

demonstrada por: ___________________________________________
___________________________________________________________

porque: ____________________________________________________
___________________________________________________________
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INSIGHTS
Excelência Através do Recrutamento Preditivo

Munir nossas empresas com indivíduos ensináveis, motivados e com excelente desempenho, e permitir 
que eles trabalhem juntos como uma equipe é um dos aspectos mais importantes e desafiadores da 
liderança.

Trabalhar para cumprir a missão de nossas organizações exige trabalhar para construir uma 
comunidade saudável de funcionários, já que os dois são interdependentes.

A Escolha do Sucessor

A disposição para o sacrifício pode ser um aspecto fundamental no coração do sucessor.

Embora possa haver um curto processo para passar o bastão, é importante que o fundador delegue 
toda a autoridade operacional para o sucessor e não se envolva no microgerenciamento.

REFLEXÕES
Uma Comunidade Incomum

Seus negócios refletem uma equipe diversificada, unida por uma missão?

Excelência Através do Recrutamento Preditivo

Você consegue identificar as tendências ou características para contratações ruins ou bem-
sucedidas? 

A Escolha do Sucessor

Sua visão é grande o suficiente para imaginar que Deus poderia usá-lo para construir algo que pode 
trazer benefícios duradouros e frutíferos para o Seu Reino?

Uma Comunidade Incomum

At 13:1; At 8-12, At 11:26

Excelência Através do Recrutamento Preditivo

1Pe 4:10; 1Co 12:7-11; Ef 2:10; Jr 1:4-19, Rm 12:5-9, Ex 31:1-5, 35:10, 

Ef 5:15-17, Tg 4:17

A Escolha do Sucessor

2Tm 2:2

ESTUDO DAS ESCRITURAS

GUIA DE 
APLICAÇÃO

Outubro 2021
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FONTES RECOMENDADAS
Livros:

Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: 
como agregar talentos à empresa, por Idalberto 
Chiavenato

A Difícil Tarefa de Contratar a Pessoa Certa, por 
Peter Capelli

Análise Preditiva para Leigos, por Anasse Bari, 
Mohamed chaouchi e Tommy Jung

Talent Acquisition: A evolução do Recrutamento & 
Seleção tradicional, por Caio Ianicelli Cruzeiro

Prepare-se para a Sucessão, por Joel Goldsmith

O que o CEO quer que você saiba, por Ram Charan

Curriculos Anteriores do C12:  

Preparar, Apontar, Contratar - Outubro de  2019

Viver em Unidade Contagiante - Fevereiro de 2019

A Base para Avaliações - Junho de 2020

Expondo Lacunas Culturais - Abril de 2021 

TAKEAWAYS
Capture e reúna seus aprendizados/insights deste mês no espaço abaixo


