
É o emprego, seu estúpido! 
Sergio Reis 
 
Vocês se lembram da famosa frase da campanha do Clinton versus Bush pai: "É a economia, 
seu estúpido!"? 
 
E era! 
 
A guerra do século XXI não é esse aperitivo da Líbia aí que estamos vendo. É a guerra pelo 
emprego. Fazer trabalho, renda do trabalho é o gol e o campeonato que todos os países 
inteligentes estão fazendo há 15 anos. 
 
Alguns campeões de competência, China e Coreia apenas por exemplo. 
 
Li no jornal esta semana que os automóveis coreanos já passaram a Peugeot na 
comercialização de veículos no Brasil, sendo que de cada 10 veículos vendidos pelos coreanos, 
8 são importados. E pelo caminhar do andar, em breve serão os primeiros, por que não? 
 
Uma louvação à competência coreana, uma estrondosa vaia ao governo federal, que pela sua 
origem deveriam estar defendendo os empregos no Brasil e não aqueles que estamos criando 
na China e Coreia. 
 
Segundo estudo divulgado pela Fiesp deveremos perder, até 2015, um milhão e meio de 
empregos. 
 
E o PT? E as Centrais Sindicais? Estão gozando das delícias de ser Governo e os demais 
partidos...? 
 
O mesmo estudo mostra que entre 2001 e 2010 perdemos 55,4 bilhões em produção, 
equivalente a toda produção de Campinas em um ano! 
 
E os nossos jornalistas? Com raras exceções, ficam presos na macroeconomia. Por exemplo, 
dizem que nossa balança comercial com a China é superavitária em 15 bilhões de dólares! Mas 
tem preguiça em pesquisar o que estamos importando da China. Os mesmos jornais, por 
exemplo, nos informam que em Aparecida, até a imagem de Nossa Senhora negra é feita na 
China. 0 Cristo Redentor, no Rio, com suas miniaturas, é fabricado na China. As bandeiras 
brasileiras todas fabricadas na China, os produtos de enfeite de Carnaval, São João, Sete de 
Setembro, Natal, todos feitos na China. Todos gerando milhares de empregos na China e 
desempregados no Brasil. 
 
Há 14 anos mais ou menos, depois de cinco anos de negociação, a China permitiu que os EUA 
tivessem até 45% de ações nos celulares de lá, desde que os EUA abrissem o mercado de 
confecções para os chineses em seu país. E foi aberto. 
 
O que foi que o Fernando Henrique e o PSDB negociaram com os forasteiros? Quando foi que o 
Brasil nesses anos negociou com os gringos? Nada. Nadinha! Como sempre. A Kate Lira disse 
muito bem: "Brasileiro é tão bonzinho". 
 
Os produtos que vendemos à China que nos dão ganhos são produtos que eles só podem 
comprar da gente, se pudessem o fariam na Austrália, por exemplo, que é mais perto, ou seja, 
soja, minério, os principais. E nós importamos empregos deles lá. 
 
Agora Goiás está exultante porque os chineses vão comprar e já estão comprando terras para 
plantar soja e infraestrutura para exportação com porto seco lá, ou seja, os chineses vão 
comprar dos próprios chineses daqui, a que preço e onde o Brasil vai ganhar? Produtos de 
exportação não pagam impostos. O dinheiro nem precisa vir para o Brasil, fica lá mesmo! 
 
Amigos, a Coreia tem uma secretaria só preocupada em exportação, criação de emprego lá, 
com diversos departamentos por país alvo, com inteligência e recursos abertos. Não é 



surpreendente que vão ganhar o trem bala Campinas-Rio, já importamos tratores e máquinas 
para estrada e outros setores. São os maiores anunciantes nos jornais brasileiros, na televisão 
começaram recentemente, sempre com músicas brasileiras e patrocinando a Copa do Mundo 
no Brasil. São tão competentes que além da venda dos bons produtos, agora querem 
conquistar nossos corações e mentes. 
 
Eles estão certos, "brasileiro é tão bonzinho"! 
 
Mas vejam o que aconteceu nos Estados Unidos. 
 
O negócio deles era sempre o maior lucro possível, rentabilidade por unidade produzida para 
os fundos de pensão das velhinhas americanas. Transferiram todas as suas fábricas para o 
México no início e depois para a Ásia. Estavam felizes! Abriram mão das fábricas e do emprego 
em seu território pelo ganho financeiro, até que há três anos despencou o ganho financeiro. E 
o trabalho, o emprego para poder recomeçar tudo de novo? 
 
É isso que nós brasileiros queremos? 
 
Amigos, ou nós tomamos vergonha na cara, os jornalistas que cumpram com seu dever, 
pegando ativo e passivo, entrando fundo nas questões onde ganhamos, onde perdemos, onde 
produzimos empregos, trabalho no Brasil, ou lá fora. 
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