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Consultor brasileiro traz ao País teoria que pretende tornar relações de trabalho 
mais amistosas. Imagine se todas as reuniões de diretoria fossem precedidas e 
encerradas por abraços entre todos os integrantes. Isso aconteceu em três 
companhias européias, durante um quadrimestre, como um teste da aplicação da 
Teoria do Abraço. "Foi instituído o minuto do abraço, em que todos os presentes se 
abraçam. Conversas telefônicas, reuniões e até discussões foram interrompidas, 
pelo menos por um minuto. Por todos, inclusive o presidente", conta o consultor 
Ary Itnem Whitacker.  
 
Se, a princípio, a idéia parece absurda, o resultado do período de teste indicou que 
pode ser a solução para muitos problemas de convivência no escritório. 
Considerando a média entre as três empresas, notou-se uma redução de 28% no 
número de pedidos de dispensas médicas; 37% na quantidade de funcionários com 
sintomas de estafa, como maus respiratórios ou taquicardia; e 45% de aumento do 
rendimento individual, de acordo com os métodos internos de avaliação.  
 
Com os benefícios comprovados, a Confraria Britânica do Abraço, que dissemina a 
teoria nas empresas européias há dez anos, nomeou, em 2005, Whitacker como 
seu representante no Brasil. "Acompanhei por cerca de dois meses a 
implementação da teoria em duas companhias do Reino Unido", lembra. "Foi muito 
interessante acompanhar o resultado do trabalho nas planilhas das pesquisas. Pude 
tomar contato com a eficácia das ferramentas, como hug meetin e one minute 
hug", complementa.  
 
Segundo o consultor, o abraço pode ser aplicado agora no País como uma nova 
estratégia de Recursos Humanos para aumentar a produtividade dos funcionários e 
a qualidade de produtos e serviços das empresas por meio da melhora do ambiente 
corporativo. A fórmula é simples: introduzir o contato físico controlado e cotidiano 
na vida dos funcionários em todos os níveis hierárquicos com o objetivo de 
aumentar a satisfação na comunicação entre os colegas de trabalho.  
 
A idéia surgiu da iniciativa de especialistas britânicos em psicologia do trabalho, 
que começaram a notar os efeitos colaterais das novas tecnologias nas relações 
humanas dentro do ambiente corporativo. "As práticas da comunicação via correio 
eletrônico, programas de mensagens instantâneas e telefone reduziram o tempo de 
contato físico entre as pessoas", comenta Whitacker. O fenômeno foi denominado 
inércia do afastamento.  
 
"Acredito que as relações humanas estão um pouco defasadas em relação aos 
avanços tecnológicos", afirma Whitacker. Para ele, as tecnologias são totalmente 
bem-vindas, desde que usadas na medida certa para que ajudem as pessoas em 
suas vidas, no trabalho e na qualidade do que produzem. "A verdadeira ciência da 
vida é saber quando e o quanto certas coisas que podem ser benéficas, terminam 
por atrapalhar. É nisso que se baseia o abraço corporativo", conclui o consultor 
brasileiro.  
 
A tecnologia inibe o contato pessoal direto, torna as relações impessoais e os 
processos mais frios. Os efeitos disso são desastrosos para as empresas. "Quando 
abraço uma pessoa passo a acreditar cegamente que ela é para mim uma pessoa 
querida, como um parente. Isso desencadeia uma energia espiral positiva que 
contagia o interlocutor", diz Whitacker. "Trata-se dos mesmos princípios defendidos 
pela psiquiatra e pedagoga norte-americana, Kathleen Keating, autora do best-
seller ‘Terapia do Abraço’, para quem o toque físico é imprescindível nas relações 
humanas", explica.  



 
O Brasil tem a imagem de ser um país caloroso, onde as relações humanas são 
muito próximas. Assim, a teoria pode parecer meio deslocada entre os tupiniquins. 
O consultor acredita, no entanto, que, exatamente por gostar do contato físico, o 
brasileiro sofre mais com a inércia do afastamento. "Apesar de o País ser 
reconhecido pelo espírito amistoso, nos ambientes corporativos de muitas 
empresas brasileiras vê-se pessoas frias, que quase não cumprimentam os 
colegas."  
 
Ele explica que, assim como em toda a América Latina, o povo brasileiro tem em 
sua natureza a espontaneidade. "Esta característica é uma faca de dois gumes em 
relação à inércia do afastamento", afirma. "Por um lado, os brasileiros têm mais 
jogo de cintura para se livrar das amarras do mundo virtual. Por outro, ele sofre 
mais com o distanciamento."  
 
No momento, Whitacker diz estar aplicando a teoria em duas companhias e, por 
isso, ainda não pode divulgar os resultados. O que o consultor constatou até o 
momento é bem curioso. O brasileiro é bem mais resistente ao processo do que o 
inglês, que tem a fama de ser um povo frio. "É que os ingleses são pragmáticos. 
Eles seguem as regras."  
 
kicker: A tecnologia inibe o contato pessoal direto e torna as relações impessoais. 
Os efeitos disso são desastrosos para as empresas  
 
kicker2: "Ao abraçar uma pessoa acredito que ela é querida, como um parente. 
Isso desencadeia uma energia positiva"  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21, 22, 23 e 24 abr. 2006. Plano 
Pessoal, p. C-8. 


