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Impactos da Lei
Anticorrupção
do para ele. Caso contrário, não sofreria consequências.
Agora, a punição da pessoa jurídica independerá da sua efetiva participação para o ato, já que a sua responsabilidade, conforme a nova Lei (artigo 2º), é objetiva, isto é, independe da comprovação de um agir de má-fé ou mesmo com negligência.
De fato, teoricamente, o suborno oferecido por um auxiliar
administrativo a um servidor público para acelerar a obtenção
de uma certidão, por exemplo, poderá resultar em uma multa de
até 20% do faturamento da empresa e na proibição de receber
incentivos e empréstimos etc. de órgãos ou bancos públicos por
um prazo de até cinco anos.
Possivelmente, decorrerá deste rigorismo da Lei a primeira
grande modificação pela qual deverão passar as empresas: a
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assado o furor inicial com a promulgação da
Lei Anticorrupção (12.846/13), já conhecidos
os seus aspectos gerais e feitas as críticas e elogios cabíveis, empresas e empresários desejam saber, efetivamente, qual o seu impacto.
Ao contrário do que pode se pensar, não é nas
condutas coibidas pela novel legislação que se
concentra a grande novidade que demandará
mudanças nas empresas. Certamente não. Nenhum dos atos
elencados pela nova lei em seu artigo 5º era aceitável antes da sua
promulgação.
De fato, não se passou a considerar
ilícito ato que anteriormente era permitido e praticado pelas empresas. SuborDoravante, a pessoa jurídica passará a ser punida, e o
nar agentes públicos, subvencionar a
prática de ilícitos, utilizar “laranjas” paserá em razão de qualquer ato praticado em seu
ra ocultar os beneficiários dos atos,
fraudar a licitação ou manipular o equibenefício, por qualquer empregado ou representante,
líbrio econômico-financeiro de contrato, há muito, são atos considerados ilíciainda que não tenha concorrido ou concordado
tos, seja pelo Código Penal, pela Lei de
Licitações ou mesmo pela Lei de Improbidade Administrativa, e todos sabem
disso.
A novidade é que enquanto, até hoje, salvo algumas exceções,
contratação de empregados deverá ser ainda mais criteriosa, o
a pena para atos de corrupção concentrava-se apenas na pessoa
treinamento quanto aos aspectos de conduta e comportamento
física. Doravante, a pessoa jurídica passará a ser punida, e o será
deverão ser mais perspicazes e a fiscalização mais severa.
em razão de qualquer ato praticado em seu benefício, por qualDesta forma, a manutenção de um programa de compliance,
quer empregado ou representante, ainda que não tenha concorou, nos termos da Lei, de “mecanismos e procedimentos interrido ou concordado. Com efeito, o empregado que tentasse sunos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregulabornar um agente público, por exemplo, é que responderia por
ridades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta”,
crime de corrupção ativa.
parece ser algo imperativo.
A empresa poderia, nesta hipótese, responder por improbiPorquanto, além de efetivamente prevenir condutas indesejadade administrativa, se houvesse a efetiva concordância do
das, poderá ensejar, caso ocorram, a redução das sanções, conagente público e caso tivesse se beneficiado do ato ou concorriforme previsto no artigo 7º, VIII, da indigitada Lei.
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Atualmente, empresas e organizações estão mais
preocupadas em desenvolver nas suas equipes
comportamentos diferenciados e eficazes, atitudes que
agreguem valor ao que é produzido e sobretudo, que dê
um sentido maior para os objetivos definidos
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Sem dúvida o Coaching está em alta!
Não é por acaso, ele é extremamente eficaz e leva as pessoas a alcançarem resultados surpreendentes. Mas, o que é Coaching? E, em especial, o que é Coaching
comportamental?
Ele é um processo de aceleração de alcance de resultados onde são aplicados os
princípios básicos da Ciência do Comportamento e são utilizados conhecimentos e
procedimentos para promover mudanças
comportamentais, obter e sistematizar informações que servirão de base para avaliar resultados.
Pode ser utilizado também como um
modelo para compreender as ações humanas como fenômenos em interação entre a pessoa e seu ambiente, e também como acontecimentos que possuem funções determinadas: por que fazemos o
que fazemos?
A Filosofia da Ciência do Comportamento é, principalmente, uma concepção de ser humano inserido no meio natural. É uma concepção de homem integral onde tudo é comportamento e todos,
sejam eles públicos (ações observáveis)
ou privados (sentimentos, pensamentos,
cognições, etc), são comportamentos. Ou
seja, se contrapõe à concepção dualista
de homem, de ser físico e mental. No coaching comportamental o homem é sujeito e objeto da sua existência, pois, como
Skinner (1992) afirmou: “Os homens
agem sobre o mundo, modificam-no e
são, por sua vez, modificados pelas consequências de sua ação”.
Atualmente, empresas e organizações
estão mais preocupadas em desenvolver
nas suas equipes comportamentos diferenciados e eficazes, atitudes que agreguem valor ao que é produzido e sobretudo, que dê um sentido maior para os objetivos definidos.
É bom saber que comportamento é
muito mais do que a ação que se observa
de uma pessoa. Comportamento humano
é um conjunto de relações entre o que
aconteceu antes da ação da pessoa, a ação
propriamente dita e a consequência que
se obtêm dela. É comum ouvir a afirmação de que para mudar um comporta-

comportamento, sobretudo, seu comportamento verbal é um estímulo que modifica o comportamento do coachee. Nesse
sentido, a ação do coach deve estar circunscrita a influenciar o ambiente, as
ações e as consequências que estão em
ação no momento presente, já que essas
são as únicas e principais fontes de controle que podem ser modificadas ou transformadas.
Quando se fala de controle do comportamento surgem críticas e advertências
sobre a possibilidade de que alguém que
possui conhecimento sobre as leis que regem o comportamento manipule as pessoas. Essas críticas e advertências são desnecessárias porque todo ser humano ou
organismo vivo é controlado o tempo todo pelas circunstâncias a que está exposto. Para um analista do comportamento
ou para um coach comportamental “con-
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mento a pessoa precisa apenas mudar a
sua ação.
Esse é um equívoco, já que mudar de
comportamento implica, principalmente,
em ser capaz de alterar ou produzir novas
formas de se relacionar com o ambiente,
de agir com eficácia e de produzir consequências mais positivas para si e para os
outros. Ou seja, produzir ambientes agradáveis e confortáveis, ações positivas com
base em valores humanos compartilhados e resultados extraordinários para todos que integram uma determinada comunidade.
O Coaching pode ser uma excelente
oportunidade para aplicar o conhecimento produzido pela Psicologia Comportamental e obter resultados ainda mais surpreendentes. Para isso, será necessário
que os coaches estudem e desenvolvam
competências sobre os princípios que re-
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Coaching comportamental

gem o comportamento humano.
O Coaching é, em si mesmo, um fenômeno comportamental onde coach e coachee interagem criando um ambiente seguro para ambos, uma comunicação poderosa, compartilhando códigos de honra
e agindo com determinação foco e energia
para produzir resultados muito mais que
desejados.
Entretanto, durante o processo de Coaching o coach deve estar sempre um passo
à frente do seu coachee, respeitando o ritmo dele, levando-o a criar possibilidades
diferentes daquelas a que está habituado a
fazer e passar a se comportar de outra forma, sentindo-se confortável no seu contexto natural.
O coach precisa estar ciente de que seu

trole do comportamento” significa identificar as variáveis e as condições que afetam o comportamento.
Nesse sentido, ajudar a pessoa a se tornar mais consciente de quais estímulos
regulam seu comportamento e facilitar a
exposição a novas formas mais positivas
de relacionamento, ações, atitudes e resultados é oferecer a possibilidade de
exercer maior autocontrole e a oportunidade maravilhosa de mudar a sua história.
Sendo assim, o Coaching Comportamental é uma extraordinária ferramenta,
um conhecimento e uma tecnologia de
desenvolvimento humano, alcance de objetivos e evolução em todos os sentidos
para obter uma vida mais justa, mais eficaz e muito mais feliz.

O estado
da arte em
viagens de
incentivo
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O setor de marketing promocional apresentou um
crescimento médio de 3,5% em 2012 e espera, no Brasil, um faturamento bruto de mais de US$ 22,323 bilhões em 2013. Com destaque para ações de marketing voltadas a criar experiências absolutamente exclusivas e que não podem ser encontradas à venda em
agências de viagem, as chamadas “viagens de incentivo” cada vez mais contribuem para a profissionalização dos destinos turísticos mundo afora.
Muitas vezes erroneamente tratadas como simples viagens de premiação, as viagens de incentivo
têm como diferencial a capacidade de potencializar
a união de equipes, melhorar a autoestima de colaboradores, aprofundar o senso de identidade entre
os envolvidos e seus empregadores e, ainda, aumentar a produtividade.
O aumento dessa modalidade, e a conscientização
dos gestores sobre as diferenças entre uma premiação
e um simples pacote dado gratuitamente, é uma
questão fundamental e que foi tratada na IMEX realizada em Frankfurt (Alemanha), a maior feira deste
segmento e que visitei em maio deste ano.
Com quase 15 mil participantes, 4 mil potenciais
compradores de 75 países e 3.500 empresas de 157 nações diferentes, o evento posicionou o Brasil no Top 10
dos mais aquecidos destinos em questão de vendas e
trouxe lições valiosas que podem ser aplicadas à nossa
realidade, a exemplo das lições de criatividade mostradas por países como a Polônia, Vietnã e Tanzânia.
Sem exageros, pode-se dizer que uma viagem de incentivo séria preza pela exclusividade e, se possível, pelo ineditismo, sendo
customizada propositalmente para atingir os premiados. Um
O mercado
exemplo é oferecer
um jantar na Muralha
mundial de
da China ao som da
Ópera de Pequim;
incentivo está
participar de um banquete medieval, em
aquecido, a
um castelo de verdade na Irlanda, com
posição de
vestimentas da época
e a mais completa tedestaque de
matização, inclusive,
com atores profissiodestinos
nais; ou viver uma
noite memorável embrasileiros no
balada pelo baile dos
czares num palácio
exterior é um
em São Petesburgo
(Rússia).
fato e a
Ou seja, é a construção de uma mediversidade
mória única e que
não está disponível
cultural e
para ser comprada
em um balcão de
ambiental de
agência. Ao mesmo
tempo, é possível nonossa nação é
tar que o que conta –
verdadeiramente reconhecida,
mais do que uma praia paradisíaca ou
junto à famosa
ponto turístico famoso, é a criatividade da
criatividade
proposta.
A lição foi absorvibrasileira para
da pela Polônia, que
oferecia na IMEX a
solucionar
possibilidade de
eventos customizadesafios
dos na Cracóvia, terra natal do papa João
Paulo II. E o Brasil
com isso? Simples,
nosso país esbanja opções turísticas de encher os olhos e elevar o espírito, o que já é mais do que meio caminho andado. Falta o entendimento de que não se
trata de premiação e a capacidade de fazer eventos
adequados a cada público.
São incontáveis possibilidades, desde um almoço
em plena Pinacoteca ao som da Osesp até um fim de
semana de degustação de queijos e vinhos na companhia de especialistas internacionais, em uma fazenda
bucólica e de arquitetura europeia em Santa Catarina.
O mercado mundial de incentivo está aquecido, a
posição de destaque de destinos brasileiros no exterior é um fato e a diversidade cultural e ambiental de
nossa nação é reconhecida, junto à famosa criatividade brasileira para solucionar desafios.
Esta é a receita perfeita para que destinos já famosos e outros encantadores, mas desconhecidos, possam se destacar com propostas inovadoras.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A17.
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