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EPOUCO PROVÁVEL QUE O ESCRITOR AMERICANO
Joseph Finder ganhe algum grande prêmio de literatura.
Seus livros são o tipo de leitura fácil, não a prosa que

costuma encantar os críticos literários. Sua especialidade é a
descrição minuciosa e fiel do ambiente do trabalho. É por isso
que Jeffrey Immelt, o presidente da General Electric (GE), é um fã
declarado. E é isso que fez a prestigiosa revista de negócios
Harvard Business Review encomendar-lhe um artigo. Firider,

de 48 anos, autor de quatro livros
ambientados em empresas, afirma que
sua ficção é mais útil aos executivos que
as grandes reportagens de negócios. Ele
costuma entrevistar altos executivos de
grandes companhias, como a Apple e a
HP. Por saberem que seus nomes não
vão aparecer na mídia, diz ele, os en-
trevistados são mais sinceros que com
jornalistas. Sua primeira obra, Paranóia
(editora Rocco), entrou para a lista dos
mais vendidos dos Estados Unidos na
época de seu lançamento, em 2004.
Neste mês, ele deve desembarcar no
Brasil para dar uma palestra na Bienal
do Livro do Rio de Janeiro.

ÉPOCA - O senhor costuma dizer que
a ficção pode nos dizer mais sobre
nossa vida que a realidade. Por quê?
Joseph Finder - É sabido que a grande li-
teratura e os grandes romances ensinam
muito sobre a cultura em que vivemos.
Em meu caso, que escrevo ficção popu-
lar, tento mostrar de maneira instigante
como vivem as pessoas do alto escalão
das empresas. A vantagem é que, assim,
recebo informações de bastidores
que a imprensa não tem.

ÉPOCA - Qual é o segredo para conseguir
informações inéditas e exclusivas?
Finder - Geralmente, os altos executivos
e as grandes empresas são muito
controlados ao falar com a imprensa.
Eles têm consciência de que tudo
o que dizem pode afetar o preço das
ações de suas empresas. Por isso,



são muito cuidadosos e reticentes.
Não podem revelar tudo o que pensam
para os jornalistas. Só falam abertamen-
te comigo porque escrevo ficção.

ÉPOCA - A que tipo de informação
o senhor tem acesso por ser um
escritor de ficção, e não um repórter?
Finder - Um dos personagens que criei
é presidente de uma empresa que preci-
sa demitir milhares de funcionários. Eu
queria saber como uma pessoa se sente
nessa posição. Conversei com alguns
presidentes de algumas das maiores
empresas dos Estados Unidos, como
Apple, HP e Cisco, para saber como isso
funciona. Eles foram solícitos, porque
é um assunto que está na cabeça deles.
Uma das informações que me deram
foi a preocupação que têm com os
próprios filhos na hora de tomar uma
decisão como essa. Pensam em como
isso poderia afetá-los. Se eles sofreriam,
se apanhariam de outras crianças no
parquinho. Uma vez, o presidente me
disse que estava num restaurante e uma
mulher jogou um copo de vinho em
seu rosto. Eles não diriam isso a um
repórter que fosse identificá-los.

ÉPOCA - Por que o senhor precisa fazer
entrevistas para escrever ficção?
Finder - Não preciso fazer entrevistas
para escrever ficção. Mas gosto de dar
algo mais a meus leitores e de mostrar
como o mundo dos negócios funciona
de verdade. Além disso, fazer as entrevis-
tas me dá prazer. Gosto da sensação de
ter uma informação que ninguém tem.
Grandes escritores, como o inglês Char-
les Dickens (1812-1870), faziam muitas
entrevistas para escrever os livros.

ÉPOCA - O senhor se surpreende com
os depoimentos que ouve?
Finder - O tempo todo. As histórias
são interessantes. Os executivos falam
da vida pessoal, sobre conspirações,
criminalidade. O mundo dos negócios
é apenas uma extensão da cultura e dos
valores de uma sociedade, muitas vezes
levados ao extremo. Há muito dinheiro
envolvido, muita ambição, muito orgu-
lho. Não planejei escrever livros sobre
o mundo das empresas. Mas, depois de

Paranóia, meu primeiro livro na área,
descobri que era um campo vasto para
o tipo de trabalho que queria fazer.

ÉPOCA - Como o senhor tem acesso
aos grandes empresários e executivos?
Finder - Fui treinado para trabalhar
no serviço de informação do governo
americano, a CIA. Estudei nas universi-
dades Harvard e Yale. Foi lá que conheci
pessoas que trabalham com Inteligência
até hoje. No momento, elas prestam ser-
viços para grandes corporações. Sabem
que sou discreto e que não vou revelar
sua identidade. Confiam em mim
porque sabem que serei responsável. São
fontes que eu tenho há muito tempo.

ÉPOCA - A Harvard Business Review, uma
das revistas de negócios mais respeitadas
do mundo, normalmente retrataria a peças
de ficção, publicou uma história de sua
autoria em agosto. Como se deu essa
aproximação com a academia?
Finder - Vários editores da revista são
meus amigos pessoais há tempos. Um
deles me ligou e perguntou se eu queria
escrever um estudo de caso para eles.
Eu nunca tinha lido a revista antes.
Quando peguei uma cópia, fiquei in-
timidado. É uma revista lida por todos
os altos executivos de grandes empresas
do mundo inteiro. Perguntei por que
me escolheram. Disseram que eu trata-
va de aspectos importantes do mundo

dos negócios de forma prazerosa, coisa
que os estudos de caso sobre empresas
não costumam fazer. O artigo trata de
uma mulher que é presidente de uma
empresa e, logo no primeiro dia de
trabalho, descobre que há corrupção
entre seus diretores. Minhas fontes
disseram que não é fácil decidir o que
fazer nessa hora. Se o presidente inicia
uma investigação, corre o risco de sujar
a imagem da empresa. Mas, ao mesmo
tempo, tem de punir os envolvidos. É
um assunto de extrema importância
no mundo dos negócios nos Estados
Unidos e em outros países.

ÉPOCA - A espionagem é comum
no mundo dos negócios?
Finder - A maioria das empresas
tem um serviço de segurança para
se proteger de espionagem. Acredito
que aquelas que espionam as outras
representem uns 20% do total. Roubar
projetos de propriedade intelectual é
muito fácil nos dias de hoje. Pessoas
que têm acesso a informações secretas
ou valiosas usam isso para arrumar um
emprego melhor ou vendem-nas para
o concorrente. Esse é o tipo mais co-
mum de espionagem. Mas é raro uma
companhia ganhar mercado porque
espionou o concorrente. Os líderes de
mercado não precisam fazer isso.
É atitude de quem ficou para trás.

ÉPOCA - O senhor sabe se alguma empre-
sa adotou algum de seus livros entre os
funcionários? Ou se um curso de faculdade
o incluiu em uma bibliografia?
Finder - Não. Mas sei de muitos exe-
cutivos que são leitores fiéis e sugerem
meus livros aos colegas. O Jeff Immelt,
presidente da General Electric, a maior
empresa do mundo, é um deles.

ÉPOCA - Em que está trabalhando agora?
Finder - Meu próximo livro será sobre
a indústria de aeronaves, empresas
como Boeing e Airbus. É uma indús-
tria instigante, secreta. A idéia é contar
como são feitas as aeronaves e quais os
problemas que elas têm. Estou interes-
sado na corrupção, em como os execu-
tivos desviam dinheiro dessas empresas
para contas fantasmas.
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