


até o final de 2007. um recorde histórico.
E, numa demonstração poderosa da rapi-
dez com que os negócios se movimentam
em busca de melhores condições, o Viet-
nã vem se transformando numa espécie de
China da China, um mercado em que as
companhias chinesas podem, ainda, ga-
rantir vantagem competitiva à base de bai-
xíssimo custo de mão-de-obra.

O estágio dessa transformação do ícone
anticapitalista dos anos 60 em terreno fér-
til para novos negócios foi dimensionado

por um estudo recente da consultoria Pri-
cewaterhouseCoopers. A empresa elabo-
rou um ranking dos 20 mercados emergen-
tes mais promissores do planeta para inves-
timentos no setor industrial nos próximos
anos. O Vietnã aparece em primeiro lugar,
superando a China, a segunda colocada. No
mesmo levantamento, o Brasil figura na 12a

posição. "China e Vietnã alcançaram a mes-
ma pontuação em nosso ranking, mas o me-
nor custo de produção verificado atualmen-
te no Vietnã foi decisivo para o desempa-
te", afirma lan Coleman, coordenador do
trabalho da Price. Além de ser tão ou mais
competitiva que a China em termos de cus-
tos, a mão-de-obra vietnamita apresenta ou-
tras vantagens aos olhos dos investidores.
A população é jovem (média de idade de

26 anos) e trabalha 48 horas por semana,
um dos índices mais altos da Ásia. Boa par-
te das pessoas que se enfileiram às portas
de agências de emprego nos centros indus-
triais tem a língua inglesa como segundo
idioma, outro diferencial considerável no
mundo globalizado.

O fenômeno atual é conseqüência dire-
ta de uma política de transição do comu-
nismo para o capitalismo iniciada no Viet-
nã na década de 90. A presença de multi-
nacionais, como Coca-Cola, Nike e Mo-
torola, além da febre de grifes de luxo in-
vadindo o comércio das grandes cidades,
como Ho Chi Minh e a capital Hanói, é
apenas a conseqüência visível de um Es-
tado cada vez menos centralizador e pre-
dominantemente guiado pelas leis de mer-
cado. O governo ainda é controlado pelo
Partido Comunista, mas as reformas têm
avançado rapidamente, criando um am-
biente favorável a novos investimentos. O
primeiro-ministro vietnamita, NguyenTan
Dung, de 57 anos, nomeado em 2006, é
um ferrenho defensor do setor privado.
"Esta etapa da reforma está focada em di-
minuir a participação do governo na eco-
nomia, adaptar as leis aos padrões inter-
nacionais e reduzir a burocracia para a aber-
tura de empresas", afirmou ele em entre-
vista recente ao Wall Street Journal.

SOMENTE NOS ÚLTIMOS SETE ANOS,
cerca de 240 000 empresas privadas surgi-
ram no país — boa parte delas com capi-
tal estrangeiro. Nas duas bolsas de valores
do Vietnã, o número de companhias lista-
das aumentou de 40 para 200 somente no
ano passado. Enquanto o PIB do país se
expandiu 8,2% em 2006, o faturamento no
setor industrial privado cresceu 24%. As
primeiras empresas a descobrir o potencial
vietnamita começaram a chegar na déca-
da de 90, quando as reformas iniciais pas-
saram a gerar acordos bilaterais com ou-
tras economias na Ásia e com o ex-inimi-
go Estados Unidos, com quem o país tra-
vou — e venceu — uma guerra entre 1958
e 1975, que deixou um saldo de 3 milhões
de mortos. Uma das empresas pioneiras
dos Estados Unidos no Vietnã foi a Nike,
que começou a investir no país em 1995.
Hoje, a gigante de materiais esportivos
mantém por lá dez fábricas de calçados e
30 de vestuário. Com isso, a Nike tornou-
se uma das maiores empregadoras locais,
com mais de 160 000 funcionários.

Coréia do Sul vêm se-
guindo o exemplo da In-
tel, elevando a previsão
de investimentos diretos
estrangeiros no Vietnã pa-
ra 2,6 bilhões de dólares



Os setores calçadista e têxtil — movi-
dos a mão-de-obra intensiva — foram os
principais vetores no início da industriali-
zação e detêm hoje as maiores fatias da
pauta de exportações vietnamitas, depois
do setor petrolífero. Na área têxtil, algu-
mas empresas brasileiras, como a Cotemi-
nas, atualmente também têm planos de usar
o país como plataforma de produção. O se-
tor que começa a despontar agora em ter-
mos de investimentos estrangeiros é o da
tecnologia da informação. A taiwanesa Fox-
conn. uma das maiores fabricantes de ele-
trônicos do mundo, fornecedora de mar-
cas como HR Dell e Apple, entre outras,
acaba de solicitar licença para investir mais
de 5 bilhões de dólares no país na constru-
ção de novas fábricas nos próximos cinco
anos, com potencial de gerai' mais de 30 000
empregos. Urn estudo divulgado'em junho
pela consultoria americana iSuppli mos-
trou que o conjunto de empresas que rea-
lizam trabalho semelhante ao da Foxconn
deve crescer mais de 100% ao ano até 2011
no Vietnã. A Compal Electronics, também
de Taiwan, foi outra que anunciou recen-
temente um grande pacote de investimen-
tos, com o objetivo de produzir computa-

dores, laptops, TV s de LCD e outros ele-
trônicos no país a partir de 2012.

Desde o início da abertura econômi-
ca, o país tem sofrido profundas transfor-
mações. Sua renda per capita anual ain-
da é baixa (3 644 dólares), mas já se en-
contra num patamar acima do da China
(2310 dólares). Em toda a Ásia, nenhu-
ma outra economia conseguiu reduzir na
mesma velocidade os índices de pobreza
quanto a vietnamita. Em 1990, mais da
metade da população vivia na faixa da mi-
séria, com menos de l dólar por dia. em
média. Hoje. a proporção caiu para 4%,
de acordo com o Banco Mundial. Com o
crescimento econômico do país, o desem-
prego caiu de mais de 7% na década de
90 para os atuais 4%. E, a exemplo do que
ocorreu com os outros Tigres Asiáticos,
aos poucos o Vietnã passa por um proces-
so de ocidentalizacão. Em meio ao mar
de motocicletas japonesas circulando pe-
las ruas das grandes cidades do país, po-
dem ser vistos alguns carros importados,
como BMW e Mercedes. Nas ruas de Ho
Chi Minh, a antiga Saigon, figuram buti-
ques de grifes de luxo, como Louis Vuit-
ton. Gucci e Dolce & Gabbana.

Outros emergentes asiáticos revelam-se
bons destinos para investimentos na indús-
tria. Segundo o estudo da Price, abaixo de
Vietnã e China no ranking dos 20 mais pro-
missores mercados emergentes do mundo
para o setor industrial, seguem Malásia,
Tailândia e índia, na quinta, na sexta e na
sétima colocações, respectivamente. Com
crescimento de quase 6% em 2006, a in-
dústria malaia expandiu-se 7%, com es-
pecial destaque para os setores de eletroe-
letrônicos, petróleo, borracha e metais. De
acordo com os dados mais recentes da Con-
ferência das Nações Unidas para o Comér-
cio e Desenvolvimento (Unctad), o país
atraiu mais de 6 bilhões de dólares em in-
vestimentos estrangeiros diretos no ano
passado, ante quase 4 bilhões de dólares
em 2005. A economia tailandesa cresceu
5% em 2006 e os investimentos estrangei-
ros chegaram a 9.7 bilhões de dólares no
período. A proximidade com a China, o
mercado que mais cresce no mundo, tem
beneficiado os novos Tigres Asiáticos. Iro-
nicamente, com uma política de comércio
exterior agressiva, países como Vietnã vol-
tam agora suas garras contra a potência
asiática no campo da competição pelos in-
vestimentos estrangeiros na região.
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