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Eric Stein afirma que quando
estava no auge, levava US$ l mi-
lhão para casa todos os meses. Vi-
vendo em Las Vegas na década de
1990, ele tinha namoradas mara-
vilhosas, um estilo de vida luxuo-
so e um Bentley com chofer. A
certa altura ele contratou um
enorme guarda-costas para car-
regar uma maleta onde levava
seu dinheiro. "Eu estalava os de-
dos e ele pagava todas as minhas
contas", diz Stein.

Então, em 12 de fevereiro de
1999 ele foi preso e acusado de or-
questrar o maior golpe financeiro
da história de Nevada, envolvendo
US$ 34 milhões. Ele foi entregue
por um investidor—uma daquelas
pessoas que nunca ganham nada
nos esquemas de pirâmide. "Eu era
um cara ganancioso envolvido
com outros caras gananciosos", diz
Stein, hoje com 47 anos. "Depois
que você vai tão fundo, não conse-
gue mais sair."

Ao contrário dos titãs empre-
sariais que recentemente burla-
ram a lei Bernie Ebbers, da
WorldCom, John Rigas, da Adel-
phia, e Andrew Fastow, da En-
ron— nunca houve o menor sinal
de retidão nos negócios de Stein.
Ele enganava as pessoas conven-
cendo-as a investir em compa-
nhias não existentes que ven-
diam produtos não existentes,
que prometiam emagrecimento
rápido ou melhoria do desempe-
nho sexual. Ele contratou gran-
des empresas de telemarketing,
às quais pagava bem, para atrair
investidores com US$ 35 mil a
US$ 50 mil disponíveis.

No entanto, o que ele tem em
comum com Ebbers, Rigas e Fas-
tow é uma condenação federal
por fraude. E sua passagem pelo
sis tema carcerár io americano

serve de alerta aos executivos que

estão do lado errado da lei. Longe
de cumprirem suas penas lendo e
conversando com prisioneiros
em situação parecida no chama-
do "Club Fed", os criminosos de
colarinho-branco podem experi-
mentar o que de pior esse siste-
ma tem a oferecer.

Depois da condenação, a esco-
lha da prisão é determinada pela
gravidade da transgressão, o his-
tórico anterior da pessoa e a du-
ração da sentença, segundo afir-
ma um porta-voz do US Bureau
of Prisons. Isso significa que um
condenado pode acabar dividin-
do uma cela com um condenado
por assassinato.

Na avaliação, Stein foi conside-
rado um prisioneiro que poderia
tentar uma fuga por causa do ta-
manho da fraude que cometeu e
por isso teve o pedido de fiança ne-
gado. Foi mantido em uma prisão
do Estado de Nevada com crimino-
sos muito mais perigosos, até o seu
julgamento, quando ele recebeu
uma sentença de oito anos em
2001. Depois, foi enviado para Fort
Devans, uma "instalação adminis-
trativa" nos arredores de Boston,
onde ficam prisioneiros de varia-
dos graus de periculosidade.

A prisão era mais assustadora
do que ele imaginava. "Era um
campo de gladiadores", afirma.
"Vi muitas mortes."

Dennis Kozlowski da Tyco, con-
denado por um tribunal estadual e
enviado para uma prisão de segu-
rança máxima em Fishkill, Nova
York, pode estar tendo uma expe-
riência ainda pior. Embora tenha
apelado contra a sentença que re-
cebeu de 8 a 25 anos, ele foi envia-
do direto para a cadeia, junto com
assassinos, estupradores e outros
criminosos violentos.

Mas Stein, que tem doutorado
em marketing pela Universidade
de Nova York, começou a dar au-
las para os prisioneiros, o que lhe
rendeu uma redução de 13 meses
na pena, assim como respeito e
p rotecao. Os a s sun tos var iavam

de uma introdução ao marketing
às grandes idéias da filosofia.

Ele diz que durante o tempo que
passou na prisão, sempre sonhou
sair de lá e voltar para a sua vida
anterior. Mas criminosos condena-
dos - - sejam eles marginais peri-
gosos ou criminosos de colarinho-
branco —sempre têm dificuldades
para se reintegrar à sociedade.

Em agosto, Stein foi transferi-
do para uma casa de reabilitação
no distrito do Bronx, em Nova
York. Era um prédio de quatro an-
dares localizado numa área dete-
riorada da cidade. "Quando che-
guei lá, saí do táxi e pensei: 'Será
que não é melhor eu voltar para a
prisão?'", diz ele. "O prédio pare-
cia estar pedindo um banho."

Lá ele viveu com outros cinco
prisioneiros cujas penas haviam
sido abrandadas; eles tinham três
beliches e seis cadeiras—mas não
havia espaço para que eles se sen-
tassem todos de uma vez. Ele des-
cobriu que seus colegas de quarto
- todos eles traficantes de drogas

—eram "cordiais".
Assim como os demais presos

em situação parecida com a sua,
Stein tinha duas semanas para
encontrar um emprego ou seria
mandado de volta para a cadeia.
Ele diz que teve de recusar uma
proposta porque o trabalho en-
volvia uma carga horá r ia infer ior

às 35 horas semanais exigidas
pelas autoridades.

Outra proposta, de vendedor
de anúncios publicitários, tam-
bém teve que ser rejeitada por-
que envolvia percorrer a cidade
toda, o que não era permitido.
Todos os seus movimentos ti-
nham que ser registrados e
aprovados com antecedência
pela casa de reabilitação; se ele
não telefonasse dos destinos
previstos uma vez que estivesse
lá, corria o risco de ser enviado
de volta à prisão.

Stein teve que pedir uma am-
pliação do prazo para conseguir
um emprego. Três dias depois, a
Paragon Sports, uma loja de arti-
gos esportivos, lhe ofereceu um
emprego como vendedor de casa-
cos de inverno. Ele acabou se sain-
do bem lá. Ganha entre US$ 360 e
US$ 600 por semana, dependendo
das comissões. Cerca de 25% disso
vai para a casa de reabilitação.

O gerente da loja não quis fa-
zer comentários, mas Todd Fair-
bairn, gerente de vendas da Ca-
nada Goose, uma fabricante de
casacos de inverno, diz que Stein
é um grande vendedor. Quando
Fairbairn ofereceu um casaco de
graça para a pessoa que vendesse
o maior número dos casacos Ca-
nada Goose em um mês, Stein foi
o vencedor, com 56 vendas, 17

mais que o segundo colocado.
Mas com uma fração de sua

renda anterior, Stein percebeu
que teria de ajustar suas expecta-
tivas de carreira. Assim como Mi-
chael Milken, o pioneiro dos junk
bonds da década de 1980, que foi
condenado por fraude e depois
de cumprir sua pena trabalhou
em projetos filantrópicos, Stein
queria fazer alguma coisa para
reconstruir sua reputação quan-
do foi liberado da casa de reabili-
tação. Desde janeiro, ele passa
seu dia de folga ensinando Socio-
logia na Metropolitan College,
uma pequena faculdade no sul
de Manhattan em que os alunos
são principalmente adultos.
^"É a primeira vez que contrata-
mos alguém com um histórico co-
mo esse", diz Robert Gilmore, rei-
tor da faculdade de administração.
"Parte de nossa missão é dar aos
alunos uma segunda chance. Se es-
tamos fazendo isso pelos alunos,
também deveríamos estar fazendo
pelos professores."

Retornar ao convívio normal
da sociedade tem sido difícil.
Stein mora com seu pai, de 80
anos, e com sua mãe, de 78 anos,
na casa onde foi criado em Yon-
kers. Ele não tem amigos em No-
va York e o único amigo para
quem ele telefona mora na Cali-
Fórnia. Ele não tem permissão

para entrar em contato com ne-
nhum de seus antigos compa-
nheiros de contravenção, mas
mesmo que ele quisesse isso se-
ria difícil, pois acredita que to-
dos eles usavam nomes falsos.

Neste mês ele entra no terceiro
ano de liberdade vigiada e deve-
rá começar a pagar os US$ 34 mi-
lhões que ele fraudou.

Chris Stanton, principal fun-
cionário de suspensão condicio-
nal de pena dos Estados Unidos
para a zona sul de Nova York,
área encarregada de supervisio-
nar Stein, diz que os réus são res-
ponsáveis pela devolução do que
um juiz determina que eles de-
vem, não importa quanto tempo
isso possa levar.

Apesar desses impedimentos,
Stein está pronto para lançar seu
projeto mais ambicioso até ago-
ra: comercializar sua reabilita-
ção. Ele quer criar uma série de
vídeos baseados nos seminários
que deu na cadeia, na esperança
de alcançar os jovens antes que
eles cometam erros.

"Encontrei alguns dos admi-
nistradores mais brilhantes
quando estava na cadeia", afir-
ma ele. "Quero alcançar essas
pessoas antes que elas se tornem
traficantes de crack. Talvez, en-
tão, alguma coisa boa possa sair
disso tudo.
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