
“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

Março 2020

Abaixo da
meta

Na meta Acima da 
meta



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

Convide terceiros para realizar uma análise SWOT da empresa.

Peça a cinco subordinados diretos para avaliar a veracidade da proposta de valor da empresa. 

PONTOS DE SINCRONIZAÇÃO

Compare esboços de declaração de posicionamento e trabalhe em conjunto para definir.

Complete a autoavaliação no Apêndice E com a sua equipe de gerenciamento sênior para avaliar o quão fiel a 
sua organização permanece à sua missão.

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
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1

Como o homem mais sábio e rico que já viveu, Salomão tinha tudo o que um líder 
poderia querer: a herança do Rei Davi, bons conselhos, o favor de Deus, riquezas, 
prestígio, o respeito dos colegas e muito mais. A avaliação de Deus sobre Salomão 
nessa passagem indica uma tendência de deterioração. O rei havia adotado práticas 
inconsistentes com os caminhos de Deus e ignorou Sua aliança e princípios.

Houve avisos ao longo do caminho. Deus havia sido muito claro que o perigo do 
“sucesso” é um senso de autossuficiência, que cega os líderes.

A entropia natural de um mundo caído corrói a fidelidade a Deus e aumenta a 
complacência. O pecado sempre começa pequeno, seja com preguiça, evitando 
tarefas difíceis ou subestimando as consequências de casamentos com jugo desigual.2 
Atividades de interesse próprio, como as de Salomão, e outros compromissos que 
racionalizamos, levam a esse desvio.

Todo líder já experimentou a frustração de encontrar um projeto ou departamento se 
desviando do curso. Como vai o rei, assim vai o reino. A imprudência de Salomão 
teve implicações caras para toda a organização a ele confiada. O desvio e aquilo que 
o previne, começam a partir do líder.3 De qualquer maneira, os resultados afetam 
muitas pessoas.

1  “Drift,” Worship House Media, video, 2:20, https://www.worshiphousemedia.com/mini-movies/29418/drift.  
2   Tiago 1:15, 2 Samuel 11:1, 1 Reis 15:14.
3   Hebreus 2:1. 

Então o Senhor disse a Salomão: “Já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à 
minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino 

e o darei a um dos seus servos”.

1 Reis 11:11

DEVOCIONAL:  REIS QUE SE DESVIARAM
Começa Por Nós

Manter o Curso - Embora se desviar de Jesus seja 
lento e gradual, seu efeito é desastroso.

Onde está a possibilidade de um desvio aparecer 
 em você e em sua liderança?

Como o desvio em questões pessoais de fidelidade 
 e visão aparece em sua empresa? 

Como você combate os desvios?
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Por que a Percepção é Importante

Uma marca é muito mais do que um logotipo, paleta de cores e coleção de fontes. 
A percepção da marca cria uma conexão emocional com clientes, fornecedores 
e funcionários. Sua experiência com uma marca promove confiança, apoio e 
fidelidade.1

Podemos ficar tentados a minimizar a marca como algo delicado e misterioso dos 
departamentos de marketing.2 Mas, todos acreditamos que a marca é importante, 
e não apenas para gerar vendas B2C. Todos os líderes empresariais cristãos, 
independentemente da indústria e do público, devem construir marcas que 
comuniquem excelência, qualidade e integridade. 

O controle da representação da nossa marca está principalmente em nossas 
mãos aqui na Terra, mas o nosso principal público não deve ser o ser humano. 
Independentemente da nossa estratégia de crescimento, táticas de relações 
públicas, ou mensagem da marca, devemos ter como prioridade a percepção 
de Deus de nossa mordomia. A Sua percepção é a única que realmente importa.

“Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para 
a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele 
que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio 
destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para 
que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e 
fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça.”

2 Pedro 1:3,4

Esta passagem nos exorta a sermos autênticos e firmes em nosso chamado 
como embaixadores de Cristo em todas as coisas, inclusive em nossa imagem no 
mercado. O mundo, sem dúvida, nos tentará a remodelar a nossa personalidade 
com uma promessa de popularidade, ou por medo de que nossas convicções 
sejam menosprezadas no tribunal da opinião pública. Mas, como John Piper afirma: 
“Nós lutamos contra as falsas promessas do mundo com melhores promessas de 
Deus”3.1

Nossos Verdadeiros Diferenciais

Do ponto de vista competitivo, se você perguntar a líderes empresariais o que 
diferencia as suas empresas, a maioria poderia orgulhosamente descrever vários 
atributos: “Temos o produto mais durável”, “Temos o serviço mais rápido”, ou 
mesmo “Somos os mais baratos!”. Tais diferenciais costumam se espalhar nas 
organizações pelos seus líderes como folclore, tanto no passado quanto no 
presente.

1  Veja o Currículo anterior do C12 “Fundamentals of Effective Branding” (Março de 2017) e “Fidelidade de Clien-
tes: Um Motor Para o Crescimento Saudável” (Novembro de 2018).
2  Veja o Currículo anterior do C12 “Marketing Demystified” (Fevereiro de 2017).
3  Desiring God, 26 de Agosto de 2014, “Precious and Great Promises,” https://www.desiringgod.org/labs/pre-
cious- and-great-promises.

NEGÓCIO:  AVALIAÇÃO DA POSIÇÃO NO MERCADO
Os Passos Necessários



© September 2019, Business, The C12 Group, all rights reserved.6

Estas declarações, no entanto, podem ser bastante desatualizadas, imprecisas, ou, 
pior, compostas por uma empresa de marketing! O risco é que essas suposições 
acabem se tornando falsos mantras, lemas ou slogans de marketing da empresa.

Imagine o constrangimento se uma empresa declarasse publicamente ser a mais 
rápida, menos cara, ou a mais inovadora, mas seus clientes descobrissem o contrário 
em algum momento ao longo da jornada de compra. O resultado seria a falta de 
confiança, o que dificulta a credibilidade da mensagem, tornando mais difícil resgatar 
a percepção do cliente posteriormente. Acreditar em nossa própria publicidade sem 
verificar externamente é uma atitude irresponsável dos gerentes de marca.

Devemos levar em consideração a perspectiva de todas as partes interessadas na 
formação da nossa percepção e posição no mercado.

Os 3 As do Posicionamento Desinformado
Precisamos de mais do que apenas nossos próprios pensamentos e sentimentos para 
solidificar nossas proposições de valor e diferenciais nas mentes de nossos clientes. 
A voz de fornecedores e funcionários também deve ser ouvida, pois eles são muitas 
vezes nossos melhores defensores junto ao cliente! Sem essas ideias, nossa percepção 
de valor provavelmente cai em uma das seguintes armadilhas.

Quais são seus lemas ou slogans que o diferenciam da 
competição?

Como eles foram verificados ou validados? 

A A A
Assumido

Fazemos suposições sobre 
a posição de mercado de 
nossos concorrentes e 
como nos comparamos a 
eles, com base em nossa 
interação pessoal com 
concorrentes, boatos de 
clientes e iniciativas de 
publicidade e marketing.

Aspiracional

Sabemos como queremos 
que os clientes percebam 
a nossa empresa, mas na 
verdade não atingimos ou 
alcançamos essa posição.  
Em uma nuvem de 
ilusão e autoengano, nos 
convencemos dessas 
qualidades, contradizendo 
os dados que reunimos. 
Isso pode causar uma 
desconexão entre a liderança 
e os funcionários que lidam 
diretamente com os clientes.

Alarmado

Com base em uma pequena 
amostra de um feedback 
negativo, comentários on-
line ou pesquisas, tocamos 
o alarme para alterar a 
percepção da nossa marca 
rapidamente. 

Reagimos exageradamente, 
revisando nosso marketing, 
operações ou liderança, sem 
uma imagem completa do 
cenário do mercado ou como 
realmente nos comparamos à 
concorrência.
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É verdade que alguns líderes são independentes e não se importam muito com o 
que a concorrência está fazendo. Eles avançam a toda velocidade com ameaças 
e limitações. Outros gastam uma quantidade de tempo excessiva rastreando e 
registrando cada pequeno movimento de seus concorrentes. Um líder astuto e 
consciente está em algum lugar no meio. Devemos saber o que nossa indústria 
está fazendo no que diz respeito a tendências, desenvolvimento de produtos e 
desempenho econômico. No entanto, não devemos nos afastar da inovação ou 
reagir a cada pequeno movimento dos nossos concorrentes. Lembre-se, eles 
podem estar supondo ou testando o mercado também!

“O inexperiente acredita em qualquer coisa,  
mas o homem prudente vê bem onde pisa.”

Provérbios 14:15

Posicionamento no Mercado baseado em Propósito

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA, NÃO ESPIONAGEM CORPORATIVA

Muitas empresas superestimam seu market share subestimando seu mercado.4 

Antes de declararmos a nossa posição no mercado, devemos conhecer e 
entender o tamanho e o escopo do mercado e as proposições de valor de 
nossos concorrentes, bem como a forma como comparamos.

Realizar uma análise competitiva estratégica pode ser como ir ao médico 
achando que distendeu um músculo nas costas e descobrindo que você tem 
pedras nos rins. Mesma dor, origem diferente.

Uma análise estratégica de como lidamos com a concorrência revelará lacunas 
ou confirmará suspeitas. Qualquer resultado nos ajudará a começar a utilizar 
as informações que coletamos em nossa gestão operacional e planejamento 
estratégico. Para manter o exercício focado e livre de dados desnecessários, 
no entanto, precisamos entender nossas distinções entre a concorrência.2

 

Com o objetivo de determinar a posição no mercado ou a marca, devemos 
começar focando nos concorrentes diretos. Depois que a posição da marca 
é solidificada, podemos avaliar os dois tipos de concorrentes em relação às 
oportunidades gerais em nosso setor para orientar o desenvolvimento ou 
inovação de produtos.

4  Veja os Currículos Anterioires do C12 “Precificando com Propósito” Parte 1 (Março de 2019) e Parte 2 (Abril de 
2019), assim como o e-book Pricing on Purpose em Resources.

PASSO

1

Competidores Diretos

Empresas que fornecem um produto 
ou serviço igual ou semelhante em sua 
área ou indústria

Exemplos: 

Mc Donalds vs. Burguer King, 
Netflix vs. Amazon Prime,  Coca Cola 
vs. Pepsi 

Competidores Indiretos

Empresas que fornecem produtos ou 
serviços diferentes, mas podem atender 
às mesmas necessidades ou resolver os 
mesmos problemas

Exemplos: 

CrossFit vs. Herbalife, Latam vs. Viação 
Cometa,  Youtube vs. Spotiffy

VS
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BENCHMARKING DA INDÚSTRIA E ANÁLISE DE TENDÊNCIAS

Uma análise competitiva eficaz fornece os dados necessários para comparar 
nosso desempenho econômico com o dos concorrentes. Uma das 
metodologias mais reveladoras para entender a nossa pegada econômica 
em nosso setor é o benchmarking financeiro. Por meio de publicações 
especializadas, os líderes podem aproveitar os relatórios financeiros do setor 
para comparar seus negócios com outros, identificar metas e revelar pontos 
fortes e fracos da economia.

Independentemente da profundidade da análise e de quem está sendo 
encarregado do projeto (interno x externo), não permita que as vozes dos 
concorrentes abafem as de nossos clientes e fornecedores. Saber utilizar bem 
essas informações requer rastrear o movimento de nossos concorrentes e 
identificar os problemas que estamos tentando resolver em nome de nossos 
clientes. Essa percepção é especialmente benéfica quando trabalhamos para 
identificar ameaças e oportunidades.

PESQUISAS COM CLIENTES E FORNECEDORES

Representar o que queremos dizer e o que o cliente quer que digamos é 
um equilíbrio delicado.  Para criar e manter uma cultura centrada no cliente, 
devemos considerar a contribuição de nossos principais clientes, tanto em 
termos de o que eles querem quanto de como eles nos percebem. Pesquisas 
com clientes podem fornecer uma amostra dos desejos, problemas e 
necessidades dos clientes e como eles nos veem no cenário competitivo. 
A partir disso, podemos determinar a melhor forma de fornecer as soluções 
correspondentes.

Indicadores de satisfação, como o Net Promoter Score e pesquisas de opinião 
do consumidor de toda a nossa base de clientes, são úteis, mas eles são 
apenas parte da equação em uma visão abrangente da percepção da marca. 
Combinar pesquisas de grande volume de dados com táticas de pequeno 
volume de dados, como conversas pessoais, entrevistas com usuários 
finais e demonstrações de produtos no local, podem revelar informações e 
oportunidades que nunca surgiriam em uma pesquisa de clientes ou grupo 
focal.

Martin Lindstrom, em seu livro Small Data: The Tiny Clues That Uncover 
Huge Trends ( Como Poucas Pistas Indicam Grandes Tendências) esclarece 
o propósito por trás da aproximação de seus clientes no contexto deles. 
Ele afirma: “Se você quer entender como os animais vivem, você não vai 
ao zoológico, você vai à selva. O desejo está sempre ligado a uma história 
e a uma lacuna que precisa ser preenchida: um anseio que invade, agita e 
motiva o comportamento humano consciente e inconscientemente.”5

Pesquisas com clientes e ferramentas de inteligência artificial não 
substituem conversas e interação reais com os clientes.63 

5   Martin Lindstrom, Small Data: The Tiny Clues That Uncover Huge Trends (New York: Picador, 2017).
6   Graham Kenny, “Customer Surveys Are No Substitute for Actually Talking to Customers,” 17 de janeiro de 2019, 
https:// hbr.org/2019/01/customers-surveys-are-no-substitute-for-actually-talking-to-customers.

PASSO 

2

PASSO 

3
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ATUALIZE SUA ANÁLISE SWOT

Quase todos nós completamos um exercício  de análise SWOT. Quantos 
desses exercícios, no entanto, foram elaborados com contribuição de clientes 
ou fornecedores e dados de diferenciação de concorrentes? A maioria de nós 
mesmos completou a análise SWOT ou reuniu a nossa equipe de liderança 
entre as quatro paredes de uma sala de conferências para fazer o exercício. Nós 
provavelmente preenchemos cada quadrante com base em nossas próprias 
percepções e interações, mas muitas vezes, a contribuição externa contradiz 
completamente nossas próprias conclusões.

Aproveitar dados externos para realizar essa análise revelará possibilidades, 
eliminará prioridades desatualizadas e aumentará a relevância. Assim que 
identificarmos as lacunas que nos impedem de responder aos insights de 
nossos clientes, podemos começar a olhar para dentro de nossa operação para 
determinar nossa agilidade e preparo para dar uma resposta. 

Nenhuma SWOT está completa com apenas observações em cada 
quadrante. Cada quadrante precisa de estratégias ativas:

Completar uma análise SWOT sobre os nossos concorrentes é outra técnica útil. 
A Análise Four Corners de Michael Porter vai além dos componentes da SWOT, 
no entanto, para avaliar motivações, estratégias, capacidades e pressupostos 
de gestão. O objetivo dessa técnica é gerar insights que nos ajudem a prever 
ações futuras e nos alertar para possíveis ameaças.

Se você realizou entrevistas pessoais com clientes ou 
demonstrações de produtos no local, compartilhe algo que 
aprendeu no processo, que foi diferente de sua percepção ou 

expectativa.

PASSO 

4

PONTOS FORTES 
& Estratégias para 
APROVEITÁ-LOS

FRAQUEZAS
& Estratégias para
SUPERÁ-LAS

AMEAÇAS
& Estratégias para
ATENUÁ-LAS

OPORTUNIDADES 
& Estratégias para  
PRIORIZÁ-LAS

AVeja o Apêndice A para um modelo e 
exemplo de Análise  Four Corners

IN
TE

RN
AS

EX
TE

RN
AS
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Uma visão mais abrangente, como uma análise PEST, também pode gerar 
insights profundos que podem alterar o desenvolvimento de produtos, 
moldar o gerenciamento financeiro, ou mesmo revelar a necessidade de uma 
mudança no modelo de negócio. Enquanto a SWOT analisa tanto fatores 
internos (pontos fortes e fracos) quanto fatores externos (oportunidades e 
ameaças), a Análise PEST avalia as influências externas que podem ter um 
grande impacto no desenvolvimento de produtos, na tomada de decisões e 
no crescimento e expansão do mercado.

TRANSFORMAR DADOS EM INFORMAÇÃO

O branding circle é uma ferramenta usada pela Figmints para identificar os 
elementos de posicionamento de uma marca, os pilares de uma estratégia 
de posicionamento, e para localizar inconsistências.

 

Este exercício de posicionamento da marca com uma análise dos 
principais concorrentes ajuda a identificar as características que tornam 
sua empresa única. Com essas informações, você pode preencher sua 
declaração de posicionamento. Sua empresa deve ser a única empresa 
“em pé” no final do exercício.

POLITICAS
Regulamentações do governo que 
podem impactar a organização

Ex: política tributária, leis 
trabalhistas, tarifas

SOCIAIS
Atitudes sociais, comportamentos e 
tendências que podem influenciar a 
sua organização e público-alvo

Ex: atitudes de carreira, aspectos 
culturais, consciência de saúde, 
taxa de crescimento populacional

ECONÔMICAS
Questões econômicas que podem 
influenciar o seu sucesso

Ex: taxas de crescimento econômico, 
taxas de juros, inflação

TECNOLÓGICAS
Tecnologia que pode influenciar a maneira 
como você faz, distribui e comercializa seus 
produtos e serviços

Ex: automação, atividade de P&D, 
taxa de inovação

PASSO
 

 5

O foco é a principal 
razão para uma 
marca existir além 
de ganhar dinheiro.

A camada da  
comunicação que cir-
cunda os três elementos 
de posicionamento 
representa onde seus 
vários pontos de contato 
da marca fazem contato 
direto com seu nicho.

O diferencial é o que 
diferencia a sua marca de 
todas as outras. O objetivo 
é vincular a experiência 
de seus clientes e sua 
estratégia de negócios 
ao que realmente o torna 
único.

Construir uma marca sem 
considerar as  tendências 
é a diferença entre remar 
uma prancha contra a 
correnteza e surfar a 
onda.

FOCO

COMUNICAÇÃO

DIFERENCIAL

TENDÊNCIAS

Ferramenta Branding Circle 
Membros do C12 James Kwon, CEO, e April Williams, Presidente da Figmints Digital Creative 
Marketing



11© September 2019, Business, The C12 Group, all rights reserved.

Seis Perguntas para Desenvolver uma Declaração de Posicionamento

Preencha as lacunas abaixo com seus pensamentos iniciais para redigir uma 
declaração de posicionamento exclusiva para sua organização.

o único (categoria)

que (características de diferenciação)

para (cliente)

em ( localização geográfica)

que (necessidade)

durante (tendência subjacente)

O QUÊ?

COMO?

QUEM?

ONDE?

POR QUÊ?

QUANDO?

Qual dos seis componentes da declaração de posicionamento 
é difícil responder na sua organização?

Comparando os esboços da declaração de posicionamento, 
trabalhe em conjunto para fechar quaisquer lacunas e chegar à 

declaração final.

A TAREFA mais importante é:_____________________________________

__________________________________________________________________

demonstrada por:_________________________________________________

__________________________________________________________________

porque:___________________________________________________________

__________________________________________________________________



© September 2019, Business, The C12 Group, all rights reserved.12



13© September 2019, Business, The C12 Group, all rights reserved.

MODELO DE ANÁLISE “FOUR CORNERS” A
A tabela abaixo mostra algumas considerações típicas no desenvolvimento de um modelo de 
Análise Four Corners.1

Exemplo de Análise Four Corners
A figura abaixo mostra uma amostra de análise estratégica de uma empresa rival.1

1  “What Is Four Corners Analysis?” Visual Paradigm, https://www.visual-paradigm.com/guide/strategic-analysis/what-is-four- 
corners-analysis/. 

-Objetivos   
  financeiros

-Cultura corporativa

-Estrutura     
  organizacional

-Origem da equipe  
  de liderança

-Restrições
  externas

-Filosofia da     
  empresa

- Habilidades de    
   marketing

- Capacidade de      
   atender canais   
   de atendimento

- Habilidades e      
   treinamento de   
   mão-de-obra

- Patentes e      
   direitos autorais

- Solidez       
   financeira

- Qualidades de    
   liderança do CEO

- A percepção da  
   empresa sobre  
   seus pontos      
   fortes e fracos

- Traços culturais

- Valor           
   organizacional

- Fortalezas            
   percebidas da   
   indústria

- Crença sobre     
   os objetivos do   
   concorrente

-  Como o negócio 
cria valor

-  Onde o negócio 
está escolhendo 
investIr

-  Relacionamentos 
e redes que 
o negócio 
desenvolveu

DIRETRIZES ESTRATÉGIAS PRESSUPOSTO 
DE GESTÃO

POTENCIAIS

-  O mercado de PCs amadureceu

-  Comunicações sem fio não celular se        
   tornam mais importantes

- O modelo da plataforma do PC é repetível

- A Intel está melhor posicionada para           
  organizar

DIRETRIZES

- Tecnologias de classe mundial

- Liderança WiMAX

- Patrimônio do PC e relações com o                 
   fabricante

- Posição proeminente de código aberto

- Máquina de desenvolvimento de mercado   
  bem financiada

POTENCIAIS

- “Organizar o mercado” com liderança               
   centralizada

- Manter o ARM fragmentado e na defensiva

- Usar liderança de processos e projetos para         
   estreitar as lacunas arquiteturais

- Concentrar-se nas vantagens de software da ISA

- Ganhar o tablet Nokia de quarta geração                           
   enquanto mantém parceiros tradicionais de PC

ESTRATÉGIAS

- Economias de escala importam

- MIDs são o caminho para smartphones

- ISA e desenvolvimento de software são vantagens  
  aplicáveis da intel

- As desvantagens arquiteturais podem ser      
superadas

- Concorrentes do vale do silício do mercado de          
  celulares se concentrarão menos em MIDs

- O mundo ARM permanecerá fragmentado

PRESSUPOSTO DE GESTÃO

CONCORRENTE: INTEL
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Fundamentos Missionários

Quando falamos sobre a “missão” de uma organização, muitas vezes pensamos 
em declarações de missão. Para o propósito de nossa jornada de “Fidelidade à 
Missão”, no entanto, devemos considerar nossas missões integradas. Nossas 
missões integradas vão além de uma declaração para incluir a  motivação e uma 
visão mais ampla de como esperamos impactar o mundo à luz da eternidade.1 

Billy Graham disse a famosa frase:

 “Um dos próximos grandes movimentos de Deus, 
 será através dos fiéis no local de trabalho.” 2 

Este movimento de Deus não pode acontecer se as empresas do Reino se desviarem 
de seus objetivos missionários. No entanto, é muito fácil para as organizações 
perderem de vista a sua visão, centrada em Cristo.

Somos bombardeados diariamente pela perspectiva do mundo. Os mercados 
mudam, e nossas operações se adaptam e inovam ao longo do tempo, mas a nossa 
missão  não deve mudar. As empresas japonesas são famosas por terem planos de 
visão de 100, 300 e até 700 anos. Na verdade, 53% de todas as empresas globais 
com mais de 800 anos são japonesas. Esses fatos defendem uma visão de longo 
prazo do reforço e da clareza da visão.3 É nossa responsabilidade resistir ao desvio e 
permanecer firme às nossas convicções centradas em Cristo.  Podemos aumentar 
a probabilidade de que nossos negócios como ministérios perdurem de forma 
vibrante por décadas a partir de agora, definindo, protegendo e apoiando a 
nossa missão integrada.1

1   Este Currículo foi desenvolvido em colaboração com a HOPE International e a Ronald Blue Trust, cujas aval-
iações, pesquisas, insights e melhores práticas Fiéis à Missão ajudam organizações de todo o mundo a evitar o 
desvio da missão. Saiba mais sobre como a HOPE International aproveita o empreendedorismo para aliviar a po-
breza e promover o evangelho em www.hopeinternational.org e sobre como a Ronald Blue Trust integra princípios 
bíblicos no planejamento financeiro e gestão de patrimônio na https://www.ronblue.com/.
2   Em 1974, Graham convocou líderes da igreja global para o que se tornou o Movimento Lausanne, com seu 
famoso acordo “para ver toda a Igreja levando todo o Evangelho para o mundo todo”. Em 2019, o primeiro Fórum 
Global do Local de Trabalho se reuniu em Manilla, nas Filipinas, para abordar o quão essencial é o mercado para 
o Pacto de Lausanne. 
3   Nastaran Tavakoli-Far, “Should chief executives focus on the next 100 years?,” 12 de julho de 2013, https://
www.bbc. com/news/business-23263697. Takashi Sugimoto, “Masayoshi Son’s 300-year plan,” 31 de agosto de 
2017, https:// asia.nikkei.com/Business/Masayoshi-Son-s-300-year-plan.

MINISTÉRIO: PERMANECER FIEL À MISSÃO 
Definir, Proteger e Apoiar

Quais são os objetivos missionários da sua organização que vão além da 
gestão operacional e financeira?

O que você espera que seja verdade sobre a empresa por anos depois que 
você se for?
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O desvio da missão não é a história que Deus deseja escrever através de nossos 
negócios. Apesar das boas intenções, as empresas com espírito de reino enfrentam 
o mesmo risco de desvio quando seus líderes não protegem seu propósito 
fundador proativamente. Essas histórias se tornarão nossas, a menos que ajamos 
continuamente para mudar a história.

Resistir e Superar o Desvio

A “corrente” da nossa cultura é forte. A menos que prestemos muita atenção para 
resistir a ela, ela lentamente corrói os princípios pelos quais lideramos nossas 
empresas. A segunda lei da termodinâmica afirma que, se nenhuma energia for 
aplicada, o resultado potencial será sempre menor do que o do estado inicial. Em 
outras palavras, quando deixadas sozinhas, intensidade e força degeneram ao longo 
do tempo.

A declaração de missão 
de Harvard, quando 
fundada em 1636, era 
que os alunos “fossem 
claramente instruídos 
e considerassem 
bem que o principal 
fim de sua vida e 
estudos é conhecer 
Deus e Jesus Cristo”. 
Harvard originalmente 
empregava apenas 
professores cristãos 
e enraizava todas as 
suas políticas em uma 
visão de mundo bíblica, 
em seus esforços para 
treinar ministros.

Yale foi fundada 
em 1701 por um 
grupo de pastores 
da Nova Inglaterra 
em oposição direta 
à secularização que 
observavam em 
Harvard.

Christian Children’s 
Fund foi o criador do 
patrocínio infantil para 
ajudar as crianças 
pobres e feridas em 
todo o mundo. Foi 
fundada em 1938 por 
Calvitt Clarke, um 
ministro presbiteriano. 
Na década de 1990, 
seus líderes afirmaram 
que não tinha nada a 
ver com o cristianismo. 
Em 2009, seu nome 
foi alterado para 
ChildFund para eliminar 
sua filiação cristã.

A Associação Cristã 
de Moços (YMCA) foi 
iniciada em 1844 como 
um estudo bíblico para 
jovens deslocados em 
Londres. D.L. Moody foi 
um dos seus primeiros 
apoiadores à medida que 
se expandia nos EUA. Na 
década de 1880, a YMCA 
havia comissionado mais 
de 20.000 missionários, 
mas na década de 1970, 
ela foi reformulada como 
um programa de fitness.

A  H I S T Ó R I A D E  U M  D E S V I O

O que pode fazer com que uma organização se desvie?

Quais seriam indicadores claros para você e sua liderança de que a 
organização está ou pode estar se desviando da missão?
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O desvio da missão em um negócio ocorre pelas seguintes razões principais:

- Falta de comunicação clara do dono sobre a missão da  
organização

- Mudanças na liderança - planejadas ou não planejadas

- Mudanças dos acionistas - planejadas ou não planejadas

- Dificuldades financeiras - no negócio ou nas finanças pessoais

Peter Greer e Chris Horst escreveram Mission Drift para equipar os líderes para 
permanecerem na missão e não perderem seu foco organizacional.4 Greer escreve: 
“Se continuarmos a pedir desculpas por nossa fé, esconder sua importância e 
nos desviar de nossa essência, perderemos a singularidade da qual nosso mundo 
precisa tão desesperadamente.”

                  
2

A maioria de nós quer fazer mais do que apenas resistir ao desvio da missão. Nós 
provavelmente entramos no negócio com aspirações de construir, criar ou fornecer 
algo - em última análise, para promover o reino de Deus através dos negócios. Se 
não começamos o negócio com valores divinos, além de evitar o desvio, devemos 
superar um legado de inércia anti-reino.

 4   Peter Greer e Chris Horst, Mission Drift: The Unspoken Crisis Facing Leaders, Charities, and Churches
(Bloomington, MN: Bethany House Publishers, 2014).
5  Peter Greer, “Staying Mission True,” Grupo do C12, 7 de dezembro de 2017, vídeo, 35:04, https://www.you-
tube. com/watch?v=cmC-RcLLkr8&feature=youtu.be.

Preencha as lacunas das palavras-chave abaixo de acordo com o vídeo.

Permanecendo Fiel à Missão
Peter Greer, presidente e CEO da HOPE International e coautor de

Mission Drift: The Unspoken Crisis Facing Leaders, Charities, and Churches.

Peter compartilhou três práticas intencionais de organizações 
 que permanecem na missão na CURRENT’17.5

Acredite que o  _________________ é importante.1.

2.

3.

Acredite que_______________acontecem.

Valorize um alto nível de________________ 
e ______________________________.

BVeja o Apêndice B para as melhores práticas de
organizações fiéis à missão.
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Três disciplinas-chave e melhores práticas adotadas por 
organizações Fiéis à Missão:

Definir o que é imutável.
—  Conhecer os valores e propósitos, o DNA, o coração, a alma e as 

características diferenciais da organização.

—  Saber por que Deus criou a organização, como ela se encaixa em 
Sua história maior, e como ela contribui para um mundo melhor.

Não podemos proteger a nossa missão ou perceber que estamos nos desviando 
dela se não a definirmos claramente. Nossa missão pode ser a história que estamos 
escrevendo atualmente, ou a que herdamos daqueles que nos precederam.6

Para esclarecer o propósito e a intenção de fundação da empresa, responda a 
perguntas como estas:

— Por que Deus nos chamou para começar esse negócio?

— Qual é o plano geracional de Deus para a nossa empresa?

— Por que e como essa organização é diferente de outras organizações?

— Qual é o foco e a visão por trás de nossas operações?

— Quais são os objetivos da organização para hoje e para a eternidade?

Melhores Práticas

-  Documente a história da fundação, o “porquê” por trás da organização e suas 
operações, e o impacto desejado no Reino.

- Compartilhe e celebre o sucesso com frequência.

Proteger o propósito organizacional a todo 
custo.
—  Reforçar a missão implementando políticas e práticas e medindo 

o progresso no cumprimento da missão.

6    Deuteronômio 6-10 é Deus exortando uma organização maciça, através de Moisés, a ser deliberada contra a 
deriva da missão.

2

1
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Melhores Práticas
Legado 

-  Individualmente ou com um grupo de confiança, defina a missão juntamente com o 
que é e o que não é um desvio da missão para a sua organização.

- Documente a história da fundação ou a jornada da missão integrada para articular    
  as motivações e convicções eternas por trás do trabalho.

- Procure e faça parcerias com organizações com missão e ideias semelhantes.

- Acompanhe o envolvimento da equipe com a missão usando uma pesquisa anual     
  de engajamento da equipe.

Governança 
- Crie um conselho de assessores para apoiar líderes e CEOs da próxima                  
   geração.

- Selecione conselheiros e membros do conselho que apoiarão a missão.

- Elabore políticas e/ou estatutos que refletem a cultura e os valores organizacionais     
subjacentes.

Liderança
- Para futuras funções de liderança, cultive candidatos internos apaixonados pela      
   missão.

- Desenvolva um plano de discipulado para preparar e equipar intencionalmente        
  os líderes da próxima geração.

- Mapeie as habilidades que você deseja na equipe de liderança e as acompanhe     
  usando um mapa de habilidades.7

Senso de “Dono”
-  Elabore uma proclamação dos acionistas.

-  Desenvolva um plano de negócios geracional para a empresa que se concentra 
em continuar o impacto no Reino.

-  Trabalhe para desenvolver um negócio que seja independente de seu(s) 
proprietário(s) e proprietário(s) que são independentes do negócio.

A Regal Marine Industries foi fundada por Paul e Carol Kuck em 1969. Durante uma crise econômica 
em 1973, os Kucks dedicaram o negócio a Deus, dizendo: “O que quer que aconteça a partir de 
agora é por Sua causa. Esta é a Sua empresa.” À medida que a empresa expandiu para mais de 
700 funcionários e uma marca global, a fé e a mordomia foram suas marcas, juntamente com 
uma declaração de missão: “Com a ajuda de Deus e um firme compromisso com a integridade, 
desenvolveremos uma equipe de pessoas e relacionamentos excepcionais para proporcionar 
satisfação excepcional ao cliente.” Depois de ouvir Peter Greer falar sobre desvio da missão na 
CURRENT’17, o líder da segunda geração, Duane Kuck, se envolveu em uma série de atividades de 
Fidelidade à Missão com todos os acionistas para garantir que a visão perpetuasse nas gerações 
futuras. A empresa está em processo de transferência de responsabilidades de administração para 
a terceira geração, que inclui o Membro do C12 Paul Kuck, neto dos fundadores. Em uma reunião 
de acionistas em 2018, o Grupo decidiu estabelecer e afirmar sua compreensão da visão para o 
futuro através de uma proclamação vinculante.

7   Encontre um modelo de um mapa de habilidades do conselho e outros recursos de governança em  
https://www.hopeinternational.org/ resources/item/category/governance.

CVeja o Apêndice C para a Proclamação dos 
Acionistas da Regal Marine como um exemplo.
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Apoiar as atribuições de Deus.
—  Infundir o evangelho na cultura e ritmos da empresa para cumprir 

os Mandamentos e promover a Grande Comissão.

“Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e 
de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento.”

Mateus 22: 37 - 38.

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.” 

Mateus 28:19

Melhores Práticas
- Nomeie funcionários para um prêmio especial quando eles exemplificam a 

missão.

- Celebre as nomeações em reuniões com todos os funcionários ou em uma  
   plataforma on-line.

- Recrute pessoas que estão animadas para apoiar a missão.

- Envolva capelães para fornecer apoio espiritual aos funcionários.

- Agende reuniões de oração regulares.

- Crie oportunidades de voluntariado em organizações missionárias.

- Compartilhe o progresso e envolva os funcionários na tomada de decisões.

A Estrutura Fiel à Missão

Como definir, proteger e apoiar a missão da sua organização:

3

RESULTADOS

Missão, Visão e Valores

Desvio de Intenção do 
Fundador x Adaptação 

Políticas 
Práticas 
Documentação 
Governança 
Métricas 

Cultura

Contratação

Treinamento

 Celebração

DEFINIR

APOIAR PROTEGER
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As contribuições para definir, proteger e apoiar a missão são de nossa responsabilidade 
como líderes. Os resultados, o fruto e o impacto do reino que dura muito além do 
nosso tempo como líderes, vêm do Senhor.8

Avaliação de Fidelidade à Missão   

Confira as declarações abaixo que melhor descrevem o estado atual da história de 
missão da sua organização.

8  Veja o Currículo Anterior do C12 “Exit Planning” (Dezembro de 2017) e “Financiando Crescimento” (Maio de 
2019).

APOIAR PROTEGER

DEFINIR

ESTRUTURA FIEL À MISSÃO

RESULTADOS 
& IMPACTO NO 

REINO 

IN
T

E
N

C
IO

N
A

L
ID

A
D

E

IM
P

A
C

T
O

R E L A C I O N A M E N T O  C O M  O  S E N H O R  &  O R A Ç Ã O

Tony Dale, Fundador e Presidente do Grupo Karis

Através de uma avaliação de Fidelidade à Missão, a equipe Karis 
descobriu seu desalinhamento, o que lhes permitiu reorientar 

sua missão central e discernir a visão de Deus.

Precisa ser documentada

Precisa ser documentada, mas 
é compartilhada verbalmente

Documentada informalmente, 
mas não em um formato que seja 
facilmente compartilhada

Documentada em um 
formato que é facilmente 
compartilhada

Documentada e refletida em 
missão e valores

Documentada, mas precisa 
ser atualizada para capturar a 
missão mais completamente 
antes que ela seja 
compartilhada 

DEFINIR

Precisa ser compartilhada 
com mais frequência com a 
equipe

Compartilhada com a nova 
equipe durante processos de 
contratação ou integração

Compartilhada regularmente 
com a equipe (pelo menos 
anualmente)

Compartilhada regularmente 
com o corpo diretivo da 
organização

PROTEGER

Bem compreendida pelos 
funcionários e vivida na cultura

A história da fundação ou da 
jornada da missão se refletem 
nas operações e são medidas 
como indicadores de sucesso

A história da fundação é 
usada durante o processo 
de contratação para recrutar 
funcionários alinhados com a 
missão

APOIAR
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Quais são os próximos passos necessários para melhorar a forma como a sua 
organização define, protege e apoia a sua missão?

O Curso Natural

Finalmente, o nosso relacionamento com o Senhor é fundamental para permanecer 
fiel à missão, permanecendo perpetuamente em Sua vontade para nós e nossos 
negócios.9 Como líderes, temos o privilégio de definir a visão, a execução e 
a estrutura da missão de longo prazo para o negócio. Você vai se desviar da 
missão, ou terá intencionalidade, coragem e determinação para seguir um caminho 
de fidelidade?

Uma vez que uma organização ignora sua clareza, foco e direção, o desvio é apenas 
uma questão de tempo. O desvio é o curso natural para as organizações. A proteção 
contra isso requer atenção deliberada, para passar de uma posição defensiva para 
uma posição ofensiva. 

Tornar-se e permanecer fiel à missão é uma jornada. As empresas mais jovens 
podem ter definido suas missões, mas ainda não implementaram práticas para 
proteger ou apoiá-las. Cada organização aterrisa em algum lugar em um espectro 
de entendimento e busca de sua missão integrada, mas poucos realmente chegam. 
Proteger a missão continua sendo uma jornada constante para a vida da organização 
fiel à missão. É por isso que somos chamados a sermos líderes.10  

9     Veja “Two Steps to Your Most Important Hour” por Buck Jacobs na Conferência de Líderes do C12 de 2013 
(https:// www.youtube.com/watch?v=-cYfOoVOSs4&t=631s).

10   Romanos 12:8, Habacuque 2:2.

 

Como você define o seu estado atual?

Que lacunas ou oportunidades de crescimento, você tem em sua jornada de 
fidelidade à missão?

Compartilhe como você define, protege e/ou apoia a sua missão integrada de 
forma consistente.

Complete a autoavaliação no Apêndice D com a sua equipe 
de gerenciamento para avaliar o quão fiel a sua organização 
está permanecendo à sua missão. 

A TAREFA mais importante é:_____________________________________

__________________________________________________________________

demonstrada por:_________________________________________________

__________________________________________________________________

porque:_________________________________________________________

__________________________________________________________________
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PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÕES
MISSIONÁRIAS

B

Organizações Fiéis à Missão1. . . 
— Acreditam que o evangelho é o seu bem mais precioso.

— Tomam decisões difíceis para proteger e impulsionar a sua missão.

— Supõem que eles enfrentarão desvio e criam salvaguardas contra ele.

— Têm clareza sobre a sua missão.

— Entendem a sua prioridade principal.

— Definem o tom cultural para a organização.

— Contratam em primeiro lugar pelo foco e caráter. 

— Fazem parceria com doadores que acreditam em sua missão.

— Acompanham métricas que refletem a sua missão. 

— Entendem que o evangelho exige excelência em seu trabalho.

— São fanáticas por ritos e práticas. 

— Proclamam corajosamente seus princípios fundamentais para se 

protegerem do desvio.

— Reconhecem que a igreja local é a âncora de uma missão próspera.

1  Peter Greer e Chris Horst, Mission Drift: The Unspoken Crisis Facing Leaders, Charities, and Churches (Bloomington, MN: 
Bethany House Publishers, 2014). 



© September 2019, Ministry, The C12 Group, all rights reserved.24



25© September 2019, Ministry, The C12 Group, all rights reserved.

EXEMPLO: PROCLAMAÇÃO DOS ACIONISTAS C
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Registre sua opinião sobre as seguintes declarações sobre a sua organização usando a escala abaixo.

1 = discordo; 2 = discordo em parte; 3 = neutro; 4 = concordo em parte;  
5 = concordo; N/A = não aplicável

Ao trabalhar na lista, circule as principais práticas que você queira aplicar à sua organização. Depois que todos 
os participantes tiverem concluído a avaliação, compare e discuta as respostas.1 

1 From Hope International’s Mission True Workshop.

AUTOAVALIAÇÃO FIEL À MISSÃO D

Discordo
Discordo 
em parte

Concordo 
em parteNeutro Concordo N/A

1 2 43 5 N/A1. A organização tem uma declaração  de 
missão que descreve explicitamente sua 
missão.

1 2 43 5 N/A3. Os planos para mudar a missão  refletem   
o refinamento da missão, não o desvio 
dela.

1 2 43 5 N/A5.  A missão integrada da organização 
é claramente reforçada por seus 
documentos principais (por exemplo: 
declaração de visão, declaração de fé, 
declarações de cultura, valores).

1 2 43 5 N/A2.   Há consistência e clareza na 
comunicação da organização sobre a 
missão a todas as partes interessadas.

1 2 43 5 N/A4. A organização possui documentos 
orientadores (por exemplo: planos 

...estratégicos) que descrevem como 
alcançará sua missão integrada, 
incluindo seus objetivos operacionais, 
sociais e espirituais.

1 2 43 5 N/A6.   A organização possui uma declaração 
documentada da intenção do fundador 
ou uma história de fundação para lembrar 
por que a organização começou.

MISSÃO & ESTRATÉGIA
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1 2 43 5 N/A7. A missão da organização é reforçada 
por meio de práticas de RH, incluindo 
contratação, integração/orientação, 
avaliação de desempenho, incentivos, 
reconhecimento, ação corretiva, 
treinamento contínuo e promoção.

1 2 43 5 N/A9.  Há uma compreensão consistente e 
articulação de todos os aspectos da 
missão em toda a organização.

1 2 43 5 N/A11.  A organização tem atividades regulares 
com a equipe para reforçar todos os 
aspectos da missão integrada.

1 2 43 5 N/A13. Se a organização diminuísse sua   
ênfase nos aspectos espirituais da    
missão, os membros da equipe sairiam.

1 2 43 5 N/A8.   Os processos de planejamento sucessório 
cultivam candidatos para cargos de 
liderança que não só apoiam, mas que 
também se sentem responsáveis por todos 
os aspectos da missão. 

1 2 43 5 N/A10.  O compartilhamento da história ou da 
intenção da fundação é feito durante a 
orientação da nova equipe e é reforçado 
regularmente (anualmente).

1 2 43 5 N/A12.   Em comparação com um ano atrás, a 
equipe mostra maior engajamento com 
as dimensões espirituais da organização 
(por exemplo: oração, devocionais, 
discipulado, capelania, doações etc.).

RECURSOS HUMANOS & 
PESSOAL Discordo

Discordo 
em parte

Concordo 
em parteNeutro Concordo N/A



29© September 2019, Ministry, The C12 Group, all rights reserved.

1 2 43 5 N/A14. A organização  acompanha métricas       
(por exemplo: indicadores-chave de 
desempenho) que capturam todos os 
aspectos da missão integrada.

1 2 43 5 N/A

1 2 43 5 N/A18.   A diretoria está ciente dos obstáculos 
que impediriam a organização de 
alcançar todos os aspectos de sua 
missão integrada.

1 2 43 5 N/A20.   A organização disse “não” a uma boa 
oportunidade porque ela não se alinhava 
com a missão

1 2 43 5 N/A15.   Métricas organizacionais que mostram 
progresso na missão integrada são usadas 
na tomada de decisões.

1 2 43 5 N/A17.  Todos os membros da diretoria apoiam 
os objetivos espirituais da organização. 
Como resultado, se um líder-chave sair, 
a busca pela missão integrada não será 
comprometida.

1 2 43 5 N/A19.  A diretoria mostra capacidade e um 
forte compromisso de executar todos os 
aspectos da missão a longo prazo.

OPERAÇÕES & GESTÃO
Discordo

Discordo 
em parte

Concordo 
em parteNeutro Concordo N/A

16.   As relações com parceiros organizacionais  
(por exemplo: parceiros operacionais, 
financeiros ou terceirizados) são avaliadas 
antecipadamente e de forma contínua para  
o alinhamento da missão integrada.  
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1 2 43 5 N/A21.  Há  compreensão, articulação e sustentação 
consistentes para todos os aspectos da 
missão integrada da organização entre 
membros do conselho e/ou consultores 
externos.

1 2 43 5 N/A23. Os potenciais membros do conselho 
(ou consultores externos, advogados, 
contadores, conselheiros) são avaliados por 
seu alinhamento com todos os aspectos da 
missão integrada da organização.

1 2 43 5 N/A22.  Os membros do conselho (ou consultores 
externos) estão cientes de seu papel como 
guardiões da missão integrada e regularmente 
fornecem orientação e prestação de contas 
sobre a cultura, os valores fundamentais e 
as métricas da organização para que ela 
permaneça comprometida com todos os 
aspectos da missão integrada.

1 2 43 5 N/A24.  Os    estatutos de governança ou outros 
documentos do conselho incluem 
disposições de “proteção” que impedem que 
um subconjunto de membros do conselho 
modifique a missão, os documentos de 
governança ou composição do conselho.

GOVERNANÇA

Anote abaixo quaisquer observações adicionais da auto-avaliação.

Discordo
Discordo 
em parte

Concordo 
em parteNeutro Concordo N/A
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GUIA DE APLICAÇÃO Março 2020

INSIGHTS

Avaliação da posição no mercado 

A percepção da marca cria uma conexão emocional com clientes, fornecedores e funcionários.  

Sua experiência com uma marca promove confiança, defesa e fidelidade.

A Bíblia nos exorta a sermos autênticos e firmes em nosso chamado como embaixadores de Cristo em 
todas as coisas, incluindo a nossa imagem no mercado.

Antes de declararmos corajosamente a nossa posição no mercado, devemos conhecer e entender o 
tamanho e o escopo do mercado e as proposições de valor de nossos concorrentes, bem como a forma 
como nos comparamos.

Uma declaração de posicionamento de marca eficaz captura o que torna a sua empresa única.

Permanecer Fiel à Missão

Nossas missões integradas vão além de uma declaração para incluir a motivação e a visão de como 
esperamos impactar o mundo à luz da eternidade.

Condicionado pela cultura e se adaptando às mudanças de mercado, é muito fácil para as organizações 
perderem de vista a sua visão fundamental, centrada em Cristo.

Podemos garantir que nossos negócios como ministérios perdurem de maneira vibrante por décadas a 
partir de agora, definindo, protegendo e apoiando a nossa missão integrada.

REFLEXÕES

Reis que se Desviaram

Onde o desvio começa a se mostrar em mim e na minha liderança? 

O que posso fazer de forma diferente para combater o desvio proativamente?

Avaliação da Posição no Mercado

Onde estamos potencialmente ostentando uma marca falsa?

A nossa marca comunica com precisão e eficácia os diferenciais únicos da nossa empresa?
 
Permanecer Fiel à Missão

O que eu espero que seja verdade sobre a empresa 25 anos depois que eu me for?

Quais seriam indicadores claros para mim e minha equipe de liderança de que a organização está se 
desviando de nossa missão integrada? 

ESTUDO DAS ESCRITURAS

Reis que se Desviaram
1 Rs 11:11, Tg 1:15, 2 Sm 11:1, 1 Rs 15:14, Hb 2:1

Avaliação da Posição no Mercado
2 Pe 1:3-4, Pv 14:15, Mt 5:16, Gl 6:3-5, Pv 18:15, Tg 1:5  

Permanecer Fiel à Missão
Dt 6-10, Mc 12:28-34, Mt 22:37-38, Mt 28:19, Rm 12:8, Hc 2:2
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FONTES RECOMENDADAS

Livros:  

Small Data: Como Poucas Pistas Indicam Grandes 
Tendências, por Martin Lindstrom

Mission Drift: The Unspoken Crisis Facing Leaders, 
Charities, and Churches, por Peter Greer e Chris Horst

Giving It All Away . . . and Getting It All Back Again: The 
Way of Living Generously, por David Green

Videos:

“Staying Mission True” – Peter Greer

“Two Steps to Your Most Important Hour” – Buck Jacobs, 
2013 C12 Leaders Conference

Currículos Anteriores do C12:

Precificação com Propósito - Parte 1 - Buscando Lucro 
que Honra a Deus (Março de 2019, Negócio)

Precificação com Propósito - Parte 2 – Adotando Critérios 
Para Orientar a Precificação (Abril de  2019, Negócio)

Financiar Crescimento (Maio de 2019, Negócio)

Fidelidade de Clientes: Um Motor Para o Crescimento 
Saudável (Novembro de 2018, Negócio)
 
Fundamentals of Effective Branding 
(March de 2017, Business)

Marketing Demystified (February 2017, Business)

Exit Planning (December 2017, Business)

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


