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Na The Alternative Board (TAB) ouvimos muitas vezes empresários que sentem que não podem partilhar
adequadamente os seus desafios com os seus amigos, familiares, funcionários, consultores ou até mesmo as pessoas
que eles contrataram para administrar os seus negócios. Na verdade, já ouvimos muitos empresários usarem a frase: “É
solitário estar no topo”.
 
Mas não precisa de ser solitário. Principalmente quando existe a opção de grupos de empresários que se reúnem com o
objetivo de debater problemas e formam um conselho consultivo de empresários.

Um conselho consultivo de negócios, pelo método tradicional, é um grupo de indivíduos escolhido que se reúnem para
ajudar a orientar um proprietário de uma empresa a tomar decisões difíceis. Estes indivíduos geralmente
complementam a experiência do próprio proprietário da empresa e podem incluir qualquer pessoa, desde um consultor
financeiro ou advogado, até um especialista em vendas ou um especialista em marketing.
 
Os conselhos consultivos são a base há muitos anos das grandes empresas; mas os donos de médias e pequenas
empresas geralmente não têm os recursos para poder aproveitar este tipo de ferramenta. Além disso, quando se está
assoberbado com um problema no negócio, mesmo o conselho de um especialista ou de um conselho consultivo muitas
vezes não se compara a compartilhar as suas preocupações com um grupo de pessoas que não só entendem o seu
negócio, mas também entendem as pressões que enfrenta como dono de uma empresa.

É aqui que conselhos consultivos externos composto por empresários, ou seja, os seus pares, podem ser valiosos. Eles
reúnem donos de negócios com ideias semelhantes numa variedade de setores, que podem partilhar ideias e
conhecimentos ajudando os negócios uns dos outros a crescer. Nestes conselhos de pares os membros reúnem-se em
igualdade de circunstâncias, com o objetivo comum de fazer as suas empresas crescerem e desenvolver as suas próprias
competências como donos e líderes de negócios. Isso cria uma atmosfera de respeito e confiança mútuos, onde os
membros podem ser francos sobre os seus desafios e dúvidas.
 
O conceito de uma aliança entre empresários e outros pares de alto poder foi apresentado no livro Think and Grow Rich,
de Napoleon Hill. Nele, Napoleon recomenda que os empresários executem todos os planos que tenham naquilo que ele
chama de “Master Mind”, dizendo: “Nenhum indivíduo tem experiência, formação, capacidade e conhecimento
suficientes para garantir a acumulação de uma grande fortuna, sem a cooperação de outras pessoas.”

O que torna um conselho consultivo de 
empresários algo tão único?
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Ser dono de um negócio é um 
desafio sem comparação



Além de outros empresários entenderem melhor os problemas que enfrenta, conforme o TAB Board amadurece, os
membros familiarizam-se mais com os negócios uns dos outros e são mais eficazes a oferecer perspetivas personalizadas
sobre assuntos como: aumento de vendas, como administrar o negócio com mais eficiência ou como resolver problemas
complexos de colaboradores e equipas.

É à medida que os membros do TAB Board se familiarizam mais com os negócios uns dos outros que algo incrível
acontece. Segundo o fundador e presidente executivo da TAB, Allen Fishman: “Uma das razões pelas quais os TAB
Boards são tão bem sucedidos é porque os membros são capazes de partilhar coisas que não partilham ou debatem com
mais ninguém. Eles nunca discutem os seus medos ou sonhos com os seus colaboradores em geral - ou mesmo com os
seus diretores.”
 
A capacidade de partilhar totalmente os desafios  com um grupo confiável de colegas permite aos empresários não só
aumentar os seus negócios, como também encontrar o equilíbrio pessoal e profissional.

Está interessado em explorar esta ferramenta poderosa para o crescimento dos negócios? Então este e-book é para si.
Entenda melhor como um TAB Board pode ajudar a sua empresa, e si, a ter sucesso.

Existe um respeito real com os outros membros da TAB. Eu vejo resultados rapidamente após cada TAB
Board, porque tenho poderes para fazê-lo. Foi um processo inestimável para mim, porque me senti muito
perdida e a afogar-me nos meus deveres e responsabilidades semanais. Ter o apoio de backup da TAB 

 ajudou-me a alcançar os objetivos e crescer a cada mês.

Barbara Rivers 
The Makers Atelier 

Christchurch, Nova Zelância 
Membro TAB desde 2016
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Quando me juntei à TAB era bem sucedido, mas foi unicamente graças ao meu esforço. Eu queria
profissionalizar o meu negócio, aprender o que outras pessoas estavam a fazer e como configurar

processos para tornar o seu negócio mais organizado. O que mais gosto na TAB é que me obriga, pelo
menos duas vezes por mês, a sair do meu armazém, do meu trabalho diário, e a pensar melhor sobre a

minha empresaSaul Goldfarb 
Goldfarb and Associates
Rockville, Maryland, EUA
Membro TAB desde 2011
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Gere há algum tempo um negócio sem problemas, mas quer aumentar o crescimento da empresa.

Está a considerar um novo rumo para o negócio.

Sabe que o negócio está a entrar numa rotina e não não sabe como sair dela.

Está a considerar uma transição de liderança (especialmente num negócio familiar) e precisa de conselhos.

Precisa de ajuda regular com marketing, contratação, gestão de colaboradores e outras questões do dia-a-dia.

Quer gerir o negócio de forma mais eficiente e melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal.

Acabou de adquirir um novo negócio e precisa de orientação especializada.

Procura vender um negócio e pretende torná-lo mais atrativo para um potencial comprador.

Quer esteja apenas a começar o seu primeiro negócio ou já tenha muitos anos de experiência, irá tirar partido e
beneficiar de um conselho consultivo de empresários. Não subestime o poder que um grupo de empresários com
perspetivas semelhantes pode ter, principalmente quando se focam nos mesmos objetivos.
 
Os benefícios de se juntar a um TAB Board estendem-se a todos os setores. Por exemplo, os mais de 3.000 empresários
que são Membros TAB representam mais de 300 setores diferentes, que incluem desde serviços profissionais, grossistas,
retalhistas, operações fabris, construção, finanças, seguros e imobiliário.

Procurar um conselho consultivo é um passo inteligente para um empresário que:

Resumindo, um conselho consultivo é um passo importante para qualquer empresário, mas particularmente para
aqueles com uma enorme vontade de melhorar profissional e pessoalmente!

Quem pode tirar partido de um 
conselho consultivo de empresários?
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Certificar-me de que estava a fazer tudo o que podia para que o meu negócio atingisse todo o seu potencial
de crescimento, foi a principal razão para me tornar membro da TAB.  E foi especialmente importante porque

passei de comerciante a empresário sem nenhuma formação formal em gestão de negócios.

Michael Spragg
Laser Plumbing and Electrical

Queensland, Austrália
Membro TAB desde 2015
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Aleen Fishman viu empresários melhorarem a sua qualidade de vida, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional,
aprender a lutar contra o cansaço extremo e até a melhorar as suas relações interpessoais como resultado da sua
adesão a um TAB Board: "Muitas pessoas juntam-se à TAB porque sabem que ao falar com outros irão aumentar os
lucros da sua empresa e o valor do seu negócio. Mas não percebem que também vão adquirir valores não-financeiros
que podem ser tão ou mais importantes, em alguns casos." 

Cada empresário tem pontos fortes e fracos específicos, e até mesmo o especialista de uma profissão poderia beneficiar
de uma assistência mais aprofundada em certas áreas. Pode ser excelente em manter os seus negócios sob controle e
encontrar ineficiências, mas ser menos hábil em comunicar com os colaboradores ou a desenvolver uma estratégia de
marketing.

Cada membro de um conselho consultivo de empresários tem um conjunto diferente e único de pontos fortes e fracos,
experimentado e testado no mundo real. Isto torna o conselho uma ferramenta poderosa para ajudarem os empresários
a preencher as lacunas de know how uns dos outros e aumentar as suas próprias capacidades noutras áreas. Além de
receber conselhos, também terá a oportunidade de partilhar os seus próprios conhecimentos, que o desafiam a crescer
e também lhe dão a oportunidade de ajudar outros empresários. 

Um bónus adicional é que, embora muitos empresários tenham dificuldade em admitir vulnerabilidades ou lacunas
perante outros, um conselho consultivo de pares é projetado como um espaço seguro onde pode avaliar os seus pontos
fortes e crescer profissionalmente.

A importância de um conselho consultivo

Aumente as suas competências chave
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Quando se é o fundador trabalhamos incansavelmente durante anos para fazer o negócio crescer. 
É estranho perceber que o objetivo original mudou. Precisamos conciliar essa mudança

e aprender a reformular a nossa visão de futuro. Acho que o ênfase contínua na estratégia e
o foco em ser um líder forte da empresa tiveram, direta e indiretamente, um impacto positivo 

nos resultados financeiros da nossa empresa.

Greta Anderson
BreatheWear

Atlanta, Geórgia, EUA
Membro TAB desde 2014

Os nossos TAB Boards providenciaram-nos um lugar para validar os nossos pensamentos, fazer soar
novas ideias e manter-nos responsáveis pelas decisões que tomámos. Isto é especialmente útil à medida

que cresço enquanto líder e que o Mike desenvolve maior força em novas àreas de liderança
 

Chris Cumpton and Mike Dina 
Integrity Electrical Solutions

Golden, Colorado, EUA
Membro TAB desde 2013 e 2016 respectivamente
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Está pensativo sobre uma nova ideia de crescimento? Está a considerar uma possível oportunidade de negócio? Este é
mais um ponto onde a experiência do mundo real de um conselho consultivo de empresários lhe será útil.
 
Criar estratégias eficazes de crescimento de negócios, estratégias de marketing, estratégias de sucessão, etc, pode ser
difícil. Adaptar conselhos genéricos ao seu negócio específico é um desafio, e avaliar se uma estratégia específica que
funcionará para si é mais fácil com a ajuda de outros empresários experientes. Mas num TAB Board com membros de
diversas áreas a probabilidade de um dos seus colegas já se ter deparado no passado com qualquer situação particular
que esteja a considerar é enorme, e pode dar-lhe conselhos personalizados e úteis.
 
Os membros do TAB Board também podem ajudá-lo a fazer perguntas críticas difíceis ou oferecer sugestões e alertas
com base na sua própria experiência pessoal. Podem ajudá-lo a descobrir os seus pontos cegos e resolver lacunas na sua
linha de raciocínio para garantir que a sua nova estratégia seja estanque.

A TAB ajudou o meu negócio a crescer significativamente incentivando-me a dar um passo para trás e
identificar questões básicas que preciso dominar. Os negócios são como o desporto, as equipas que

dominam o básico e continuam a usá-lo são as que ganham os campeonatos
 

Jo McCabe  
Mr. Handyman

Manassas, Virgínia, EUA
Membro TAB desde 2010

Avaliar novas estratégias e ideias
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Se está à procura de algo assim, claramente tem um motivo para o fazer, e recomendo que vá em frente e
faça. Estamos na TAB há mais de dois anos e vimos a nossa empresa e outras empresas associadas

evoluírem drasticamente de várias maneiras.

Michael Sciberras 
Sci-Blue Integrated Systems

Queensland, Austrália
Membro TAB desde 2015

Quando está muito próximo da sua empresa pode ser difícil ver problemas ou oportunidades que são óbvios para outra
pessoa. Cultivar um grupo de observadores externos imparciais é uma excelente maneira de expandir sua perspetiva.
Pode ser especialmente útil para empresas familiares, que muitas vezes sofrem por depender do conselho de muitas
pessoas com pontos de vista muito semelhantes.
 
Esta é uma das mais valias de um TAB Board composto por membros de diferentes sectores ou atividades. Um
empresário que passou 40 anos no fabrico de peças terá perguntas e ideias exclusivas para oferecer a um negócio com
lojas de rua. Isto pode desencadear momentos verdadeiramente incríveis. Diferente seria se expusesse o seu problema
a um grupo formado apenas por profissionais do seu sector, talvez ouvisse apenas conselhos padrão.

Obter uma perspectiva de quem está de fora
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Quem são os membros atuais? De que tipos de profissões e sectores vêm? Representam um vasto leque de experiências
e atividades? Tanto o LinkedIn como o Google são ferramentas úteis para fazer a devida pesquisa sobres os membros.
 
Nos conselhos consultivos de empresários os membros devem vir de setores diferentes e não ser concorrentes entre si.
Os benefícios não funcionariam se todos estivessem na mesma indústria. Este é um conceito que funciona com a
premissa de abertura, e não estará aberto para um concorrente na sua área sentado na mesma mesa.

Muitos líderes empresariais destacam-se por cumprir prazos do dia-a-dia da empresa. Mas os objetivos gerais
projetados para expandir os negócios, como a implementação de uma nova estratégia de marketing ou networking com
potenciais parceiros de negócios, são muitas vezes deixados para segundo plano.
 
Um conselho consultivo de empresários ajuda a dar-lhe responsabilidade para se manter no caminho certo em relação
aos objetivos gerais. Saber que terá de ir à sua próxima reunião e relatar o seu progresso confere uma pressão positiva
dos colegas para realizar as coisas que realmente farão o seu negócio crescer.
 
Além de conferir pressão dos colegas, os membros do conselho consultivo podem ajudá-lo a entender por que está a ter
problemas para atingir certos objetivos ou metas. Eles podem ajudá-lo a identificar quais os problemas que o estão a
impedir ou a pensar em formas de tirar os obstáculos do seu caminho.
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O que deve considerar ao aderir a um
conselho consultivo de empresários?

Desde que ingressámos na TAB renovámos completamente a nossa estrutura de RH, criámos um manual
abrangente para colaboradores, instituímos almoços regulares com a equipa e projetámos outras políticas

importantes para tornar o ambiente de trabalho mais atraente e produtivo. Antes de entrar na TAB eu nunca
tinha pensado nestas ações e como poderiam ser benéficas para a minha empresa.

 
Maira Ribeiro  

MT Solution
Clakrston, Geórgia, EUA
Membro TAB desde 2014

BENEFÍCIOS
TAB

COACHING

CONSELHO
CONSULTIVO

NETWORKING
CONSULTORIA

Os membros

Criar responsabilidade

O crescimento da receita 
de um Membro TAB supera 

a média nacional em

2.5x2.5x
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Sem a TAB, não estaria onde estou hoje. Não há dúvida. Juntei-me à TAB numa altura em que, ou voltava
para consultoria ou saltava a pés juntos e arriscava. Nunca olhei para trás. Foi a melhor decisão que tomei.

Doug Hohener  
CreativeWorks Marketing
Marham, Ontário, Canadá
Membro TAB desde 2009

Quanto do seu tempo um conselho consultivo ocupará por mês? Com que frequência as reuniões
acontecem e quanto tempo duram? Além das reuniões, há requisitos de tempo adicionais, como
expectativas de voluntários ou coaching de negócios externos? 

Quanto são as taxas anuais ou mensais? Quanto o negócio teria que crescer (ou quantos novos clientes
teria de conquistar) para obter um retorno sobre o investimento ao aderir ao grupo? Será que o grupo
vai oferecer pelo menos esse ou mais valor? 

O facilitador ou líder é a base para o funcionamento do grupo. Se está a pensar aderir a um conselho
consultivo peça uma reunião privada para entender a sua personalidade e estilo. Preste atenção na
forma como ele dirige a reunião se participar numa sessão de teste. Ele conduz a reunião de forma
eficiente? Concorda com as suas ideias e sugestões que ele oferece aos outros membros?

O Líder do Grupo

Investimento de Tempo 

Investimento Monetário
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Há duas coisas que são importantes para o sucesso de um conselho consultivo de empresários:
disposição para partilhar conselhos e recetividade em recebê-los. Pergunte a si mesmo se está disposto
a ficar vulnerável o suficiente para aprender e crescer junto com os outros membros do grupo. Está
disposto a partilhar (e ter empatia com) desafios pessoais? Está disposto a ouvir (e oferecer) conselhos
difíceis?

O Seu Próprio Compromisso com a Partilha
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Os TAB Board reúnem-se mensalmente sob a orientação de um facilitador qualificado e são compostos por um grupo
pequeno de até 10 membros. Esses membros vêm de uma variedade de sectores, fornecendo uma ampla gama de
conhecimento e experiência para ajudarem-se uns aos outros a resolver desafios e aproveitar novas oportunidades.
 
Numa típica reunião TAB, os membros têm a oportunidade de cumprimentar-se e atualizar-se antes de aprender algo
novo e prático sobre um tópico ou tendência de negócios. Em seguida, cada membro possa partilhar um assunto
específico que gostaria de receber ajuda para obter uma nova perspetiva. Os outros membros do conselho fazem
perguntas e oferecem conselhos.
 
A seguir, enumeram-se as metas para os próximos 30 dias, trimestre e ano. É aí que entra a questão da
responsabilização.  Os membros ajudam-se uns aos outros a entender por que é que ainda não cumpriram certas metas
e fazem um brainstorming de como o grupo pode ajudar. Por fim, define-se a pauta da próxima reunião. 

Para perceber os grandes benefícios de um TAB Board é importante criar um espaço que seja seguro e confortável para
que os proprietários se tornem confiantes em partilhar aos seus problemas e procurarem aconselhamento. Devido às
questões delicadas que são frequentemente discutidas, os empresários precisam de criar confiança de que as
informações confidenciais não saem da sala, e que as suas ideias e preocupações serão respeitadas pelos seus pares.
 
A forma como a TAB aborda essa questão é através de uma técnica chamada TABenos. É baseado no conceito grego que
significa "santuário", e era originalmente um lugar sagrado onde os guerreiros podiam largar as suas armas e saber que
não seriam atacados.
 
TABenos fornece uma estrutura de exercícios para ajudar os membros a remover a sua "armadura verbal" e
comunicarem uns com os outros de uma forma cuidadosa e deliberada que não desencadeie uma resposta defensiva.
Esta série de exercícios foi desenvolvida originalmente para membros TAB pelo seu fundador Allen Fishman.

Como é uma reunião TAB Board?
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Mais de 70% dos membros do TAB dizem que as reuniões de grupo e sessões de coaching acrescentam valor
real aos seus negócios, e 86% dizem que provavelmente recomendariam a TAB a outros empresários 

9

dizem
SIM

dizem
SIM

dizem
SIM

A sua
empresa
obtém mais
lucros desde
que
ingressou na
TAB?

A sua
empresa
obtém mais
receitas de
vendas
desde que
ingressou na
TAB?

Melhorou as suas
competências
para abordar
questões pessoais
e/ou
organizacionais
desde que
ingressou na
TAB?

74% 76% 90% 

O que dizem os Membros TAB do real valor do serviço?

Além dos TAB Boards, a adesão à TAB também oferece a oportunidade de aproveitar os nossos serviços de coaching e
consultoria, junto com valiosas oportunidades de networking e acesso a recursos de gestão empresarial.

A maioria dos membros TAB afirma que o custo da sua adesão teve um alto retorno sobre o investimento. Aqueles que
foram capazes de quantificar o seu retorno sobre o investimento mostraram números impressionantes:

2x
ROI

3x
ROI

5x
ROI

10x
ROI

12%

21%

31%

36%

As reuniões TAB são uma lufada de ar fresco e ajudaram-me a pensar fora da caixa sobre uma variedade
de questões. A TAB tem sido tremenda e contribuído muito para o nosso sucesso. Sou membro desde 2004

e a receita da empresa aumentou 25% desde então.

Glenn Franklin
Franklin, Gringer & Cohen

Garden City, Nova Iorque, EUA
Membro TAB desde 2004
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A missão da The Alternative Board® (TAB) é fornecer aos proprietários de pequenas empresas
conselhos de colegas de negócios e coaching de profissionais experientes. A TAB ajuda
empresários com visão de futuro a expandir os seus negócios, aumentar a rentabilidade e
melhorar as suas vidas, alavancando TAB Boards locais, coaching de negócios e serviços
estratégicos.
 
Tornar-se um membro da TAB dá-lhe acesso a recursos e consultoria especializada para ajudar
o seu negócio a prosperar. Encontre um TAB Board perto de si e comece a expandir os seus
negócios hoje mesmo.
 
As 19 razões pelas quais a sua empresa precisa de um Business Owner Advisory Board foram
úteis para si?
 
Ajude outra pessoa e encaminhe este documento para outro colega empresário!
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O programa TAB é para si?
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