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Para especialistas, perder o controle nunca é positivo 
 
Gritando com seu gato? Perdoável. Com o namorado? Compreensível. Mas com os seus 
colegas de trabalho? Algo totalmente e absolutamente inaceitável. Ou é possível ter um acesso 
de cólera no trabalho sem perder o profissionalismo, a credibilidade e o emprego?  
 
Mark Rolle, chefe do departamento de Recursos Humanos da Lester Alldridge LLP, ensina os 
empregados a lidar com a raiva no local de trabalho e diz que a melhor maneira de não se 
encolerizar é... manter a calma. "Respire fundo e pense no assunto colocando-se na posição da 
outra pessoa", diz. "Tente entender porque existe uma divergência de opinião. O processo de 
racionalização esfria um pouco as coisas e lhe permite enfocar o problema de maneira mais 
estruturada." 
 
Naturalmente, depois que você passou por todo o processo de entendimento, racionalização e 
estruturação do problema, provavelmente a raiva já desapareceu. Portanto, o que Rolle quer 
dizer, na verdade, é que ficar com raiva nunca é bom? "Quando você chega no ponto de se 
enfurecer, está próximo de perder a discussão", diz. "Você tem de observar a linha entre a 
atitude enérgica e a fúria, se quer que sua opinião prevaleça". Ou seja, a resposta é não, 
nunca é bom. 
 
Certamente, reconheço que ter um ataque histérico no trabalho, com o escritório todo olhando 
(ou não) para você, não é o ideal. E também não é ideal ficar roxo de raiva, chorar, ou sair 
batendo a porta. 
 
Mas Sandi Mann, professora da Universidade de Central Lancashire e autora do livro "Anger 
Management in a Week" (Administre sua raiva em uma semana), acredita que podemos 
resolver o problema tendo raiva com mais freqüência. "É bom às vezes você se alterar no 
trabalho. Se o seu colega, repetidamente, não lhe passa uma mensagem ou sempre dá os 
informes com atraso - ou coisas do tipo, que provocam mais do que apenas irritação -, então a 
raiva pode ser uma ferramenta de comunicação útil. Se você não manifesta sua cólera, as 
pessoas não vão saber", diz. "O que não é bom é perder a paciência.Portanto mantenha sua 
raiva controlada e adequada." 
 
Raiva controlada e adequada? Impossível, com certeza. Mas, aparentemente, não é. 
Surpreendentemente existem pessoas - pelo menos é o que se fala - que conseguiram isso. 
 
Donna Miller, diretora da empresa Enterprise Rent-a-Car, lembra de uma chefe que 
transformou a arte da cólera em...arte. "Minha chefe nunca fechava a porta da sua sala. 
Portanto, se ela o convidava a entrar e fechava a porta, você já sabia o motivo. Quando isso 
aconteceu comigo, ela estava realmente irada e eu me senti horrível", disse Donna. "Mas 
quando acabou, perguntou-me se eu gostaria de sair para tomar um drinque depois do 
trabalho - ela sabia que as pessoas às vezes erram e que quando alguém chega e diz que isso 
é inaceitável e o que é preciso fazer para que as coisas entrem nos eixos, você progride." 
 
EXPRESSÃO 
 
Então, como mostrar a raiva? "Telefonemas e mensagens de e-mail não são a melhor maneira 
para isso", diz Donna Miller. Para ela, existe espaço para erro de comunicação. "Não acho 
apropriado usar uma linguagem grosseira, fazer isso na frente de outros empregado, humilhar 
ou ameaçar alguém no processo". 
 
Para Sarah Lafferty, diretora-administrativa da The Hoffman Agency, o enfoque deve ser outro. 
"Acho que uma boa política é manter um comportamento regularmente assertivo, pois assim 
os outros sempre acharão que você está no comando". 
 
SOB CONTROLE 



 
Manter a calma: Para Mark Rolle, da Lester Alldridge, a dica para não perder o controle é 
respirar fundo e pensar no assunto colocando-se na posição da outra pessoa. "O processo de 
racionalização esfria um pouco as coisas." 
 
Não perder o foco: Rolle acredita que ficar com raiva nunca é bom. "Quando você chega no 
ponto de se enfurecer, está próximo de perder a discussão. Você tem de observar a linha entre 
a atitude enérgica e a fúria, se quer que sua opinião prevaleça." 
 
Manifestação: Sandi Mann, da Universidade de Central Lancashire, acredita, no entanto, que 
ter raiva com mais freqüência pode ser bom. "Se você não manifesta sua cólera, as pessoas 
não vão saber", afirma. 
 
Etiqueta: Para demonstrar a raiva, no entanto, há uma etiqueta a ser cumprida. Deve-se 
evitar telefonemas e e-mails, diz Donna Miller, da Enterprise Rent-a-Car." Usar linguagem 
grosseira ou fazer isso na frente de outros também deve ser evitado, diz. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 jun. 2008, Economia & Negócios, p. B22. 


