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Estresse, problemas familiares ou descontentamento na empresa. O cenário lembra bem William 
Foster, personagem interpretado por Michael Douglas no filme "Um Dia de Fúria". Foster explodia 
de raiva por motivos aparentemente banais como um sanduíche errado no pedido do fast food. 
Exageros da ficção de lado, é comum executivos ou profissionais em cargos de liderança, 
submetidos à pressão, perderem o controle. O problema é que agredir verbalmente subordinados 
ou companheiros de trabalho ou simplesmente demonstrar descontrole emocional são atitudes 
que podem prejudicar a reputação profissional. 
 
Qualquer motivo pode ser o estopim de acessos de raiva do executivo dentro do escritório. 
Respirar fundo e deixar o calor da discussão passar são as recomendações dos consultores e 
executivos. Fazer esportes regularmente e exercer atividades prazerosas longe do escritório são 
caminhos para afastar o estresse e lidar melhor com a pressão corporativa. 
 
A gerente da unidade Rio de Janeiro no setor de Career Transation da Right Saad Filipelli, Ruth 
Fernandes, lembra que são várias as competências atribuídas aos executivos. A falta de uma 
delas pode comprometer o rendimento. 
 
- A competência interpessoal é importante para lidar com diferentes tipos de pessoas. Hoje, ter 
inteligência ou coeficiente emocional alto pode definir a contratação de um ou outro executivo - 
diz Ruth. 
 
A executiva lembra que pessoas em posição de liderança devem saber trabalhar a raiva e 
recomenda a le itura de "O Monge e o executivo", de James Hunter, lançado no Brasil pela editora 
Sextante. O autor apresenta questões ligada à essência da liderança, e um dos capítulos é 
dedicado a questões sobre o medo e controle da raiva.  
 
A gerente de RH da rede Marriott no Brasil, Cristina Secchin também é adepta dos exercícios 
físicos para manter o equilíbrio mental no trabalho. "Pratico pilates, os exercícios e a música me 
relaxam". 
 
O gerente de marketing da regional leste do McDonalds, Vlamir Alves dos Anjos se considera uma 
pessoa calma, mas mesmo quando se encontra em uma situação de grande estresse, procura 
refúgio na natureza. "Procuro um ambiente externo, de preferência que tenha contato com a 
natureza (vento, árvores, pássaros, etc). A partir daí é só contro lar a respiração, dar uma boa 
alongada para relaxar e lembrar de coisas simples que nos fazem sentir bem como estar com 
meus filhos", lembra Anjos. 
 
Explosões de raiva são fruto da pressão à qual líderes são submetidos 
 
Gerente de Recursos Humanos e Assessoria de Gestão da EW Informática, Daniela Franco, afirma 
que é difícil separar vida pessoal e profissional. "Problemas de casa sempre acompanham os 
executivos ao trabalho e vice-versa. O importante é conviver com os dois mundos", conta.  
 
Para evitar o conflito, Daniela recomenda que o executivo pare, reflita sobre o ocorrido, saia mais 
cedo para o almoço. Ter uma válvula de escape, como exercícios físicos ou qualquer atividade que 
represente um tempo para si mesmo.  
 
- Procuro meditar, quando tenho um problema assim. Concentro, lembro de situações agradáveis, 
pois cinco minutos de meditação ajuda mais a desestressar do que uma hora de ginástica. Penso 
em momentos agradáveis - explica Daniela.  
 



A raiva no ambiente de trabalho é uma situação muito comum no mundo corporativo, explica a 
consultora senior de assessoria em gestão de Recursos Humanos da KPMG, Flavia Castro. "Há 
muita pressão sobre os executivos, para atingir metas, cumprir prazos e alcançar resultados", diz. 
 
- A raiva pode ser canalizada de duas formas, positivamente, como motivação pra mudar e 
negativamente, atingindo o ambiente de trabalho. Pode até mesmo causar problemas de pressão 
e infarte - alerta Flavia. É preciso parar, respirar, medir as palavras. Sair para almoçar ou 
caminhar e depois voltar mais tranquilo, é o primeiro passo. 
 
Flavia também recomenda acalmar os ânimos antes de tomar decisões precipitadas e discutir o 
ocorrido posteriormente. É importante também desenvolver resistência a frustração, maturidade 
para encarar divergências com colaboradores e superiores. "Não explodir na frente das pessoas, 
entender que são diferentes", avalia. 
 
Pedro Cattapan, psicanalista, ressalta que a melhor atitude é reconhecer que existe um problema 
e identificar a fonte. "A falta de controle é uma válvula de escape devido ao excesso de controle 
que as pessoas precisam ter no ambiente de trabalho", analisa.  
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