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A frase famosa, se aplicada ao ambiente de trabalho, pode ser uma das armas para uma longa 
e tranqüila vida corporativa 
 
Quem não é visto não é lembrado parece uma frase pouco lisonjeira. Mas, se aplicada no 
ambiente de trabalho, pode ser uma das mais eficientes armas para uma longa e tranqüila 
vida corporativa. A primeira vez que a ouvi foi da boca do Peixoto, sub editor da revista Veja. 
 
Trabalhei na revista como repórter numa época em que se escrevia com máquina de 
datilografia Remington em laudas; que também serviam de guardanapos para a pizza borracha 
dos serões semanais. As notícias do exterior chegavam por telex, impressas em papéis 
brancos que iam saltando da máquina em golfadas. 
 
Os fechamentos entravam pela madrugada e nunca se sabia quando terminariam. A qualquer 
momento, o diretor executivo Elio Gaspari poderia surgir de sua sala, olhos flame-jantes, para 
declarar que a capa da edição tinha caído. O detalhe é que sua sala ficava bem em frente à 
editoria da Geral, onde eu e Peixoto trabalhávamos. Eu, uma jovem foca, e ele, um 
sobrevivente. E aí duas coisas podiam acontecer: alguém tinha uma capa na gaveta 
(reportagem feita com antecedência à espera de uma oportunidade como esta para ser 
publicada) ou ele escalava quatro ou cinco almas do que éramos nós, só que bem mais 
esverdeadas do que somos hoje, para criar uma capa de uma noite para a outra. 
 
Onde está o Peixoto? 
 
Nestas ocasiões, muito freqüentes, tínhamos de nos mostrar felizes com a oportunidade única: 
quem não saltasse da cadeira disposto a viajar pró Vale do Jequitinhonha sacando 
prontamente da gaveta a escova de dentes, um bloco de notas e uma Bic, não era digno de 
trabalhar no valoroso veículo. 
 
Era uma loteria. Tudo podia acabar bem lá pelas três da manhã, mas por via das dúvidas, à 
medida que as matérias eram entregues e ficávamos à mercê da queda de um avião, de uni 
pacote econômico ou de um Magalhães qualquer na Bahia, mantínhamos nossa respiração em 
suspense e a mente contrita em prece. Nesta hora crítica o sub editor Peixoto escafedia-se. 
Antes de sair, porém, meu vizinho de mesa sistematicamente profetizava: "Quem não é visto, 
não é lembrado". 
 
Não sei onde se enfiava. Lendas corriam que ele usava o armário de vassouras do quarto 
andar. Cheguei a vê-lo levando uma merenda consigo algumas vezes. Outros diziam que ele 
vistoriava a despensa da lanchonete no subsolo. A verdade é que quando voltava, horas 
depois, alguém já tinha sido visualizado para repensar uma matéria, reescrever títulos ou 
arrumar na calada da noite -num mundo sem internet - uma foto de São Denis, padroeiro de 
Paris, segurando a própria cabeça (eu fiz isto!). 
 
Fora do campo de visão 
 
O método do Peixoto tornou-o um sobrevivente impermeável a cortes e degolas durante 30 
anos, sempre como subeditor. A estratégia dele era sair do campo de visão em momentos de 
crise. Em outras instituições públicas e privadas observei que a artimanha admite outros 
requintes de aplicação. Sair de férias quando um furacão se avizinha é um deles. Há "quem 
guarde sempre uma semaninha no bolso para urgências como o cozimento de um chefe ou do 
próprio departamento em fogo lento. Outra é retirar-se de e-mails coletivos - ou colocar-se em 
cópia oculta no momento oportuno. O que quer dizer sumir a partir do dia em que a campanha 
feita pelo departamento dele é avaliada como uma rematada cretinice por um superior. 
 
Nunca consegui desaparecer. Ao contrário. Sempre fiz parte da infantaria que abria caminho à 
escopeta se preciso fosse, e pagava a conta se ela caísse na minha mesa. Mas aos que 
sonham com uma vida corporativa longa, morna e sem grandes feitos autorais, recomendo 



sem medo de errar: identifique o armário de vassouras mais distante de seu andar e fuja pra 
lá na hora do aperto. É tiro e queda para aposentar-se na firma. 
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