
Ele achou dinheiro no lixo 
 
Thai Nghia fugiu do Vietnã e virou empresário promissor no Brasil  
 
O empresário vietnamita Thai Quang Nghia é um sobrevivente. No final dos anos 
70, quando era ainda um rapaz de 20 anos, fugiu do regime comunista do Vietnã 
no porão de um barco pesqueiro com mais 66 pessoas e foi resgatado por um 
petroleiro da Petrobrás. Chegou ao Rio de Janeiro meses depois sem um tostão no 
bolso e sem falar uma palavra de português. Há dez anos, já vivendo em São 
Paulo, escapou por muito pouco da morte ao levar sete tiros a queima roupa 
durante um assalto. 
 
Sem perceber, Nghia, 49 anos, também levou esse instinto de sobrevivência para 
os negócios. Até virar dono do Grupo Domini - que utiliza materiais reciclados para 
produzir anualmente 4,5 milhões de sapatos, bolsas e roupas com a marca Goóc -, 
ele foi constantemente posto à prova. 
Sempre que via seu negócio ameaçado, migrava para outro: ele foi desde vendedor 
de bolsas na periferia de São Paulo, lojista da 25 de Março até caixeiro viajante e 
fornecedor de sapatos para a Avon. É um empresário de sete vidas. Até hoje, foram 
sete mudanças de foco. 
 
A marca Goóc, a última empreitada da saga, foi criada após uma viagem pelos 
Estados Unidos, Austrália e Vietnã, países onde estão seus sete irmãos. 
Ele voltou com a idéia de fazer calçados e roupas com lonas, pneus e outros 
materiais reciclados. 'Para crescer, tive de rever não só o conceito, mas também o 
produto. Usar reciclados é apenas uma parte do conceito', filosofa Nghia. O 
mercado estima que novo negócio já fature R$ 50 milhões. 
 
Assim como virou empresário por acaso, depois de receber 400 bolsas como 
pagamento de uma dívida , Nghia também conquistou um novo público sem querer. 
Quando criou a Goóc, o vietnamita mirou o 'povão'. Acabou acertando os 
universitários de classe A e B. 
 
Esse desvio obrigou Nghia a criar duas marcas. A Goóc é mais cara e tem 
distribuição em 2.500 pontos. Já a Koan, encontrada em 7 mil lugares, é a marca 
popular do grupo. 'O discurso de meio ambiente está na moda. A diferença é que a 
Goóc não fica só no discurso. Ela realmente vende esse estilo de vida, que no 
futuro terá um apelo mais forte', diz Paulo Veras, diretorgeral da Endeavor, 
entidade sem fins lucrativos de apoio ao empreendedor. 
 
AMBIÇÃO 
 
O próximo desafio do vietnamita é atingir uma venda acumulada de 210 milhões de 
unidades até 2014. Como se trata de uma marca de apenas dois anos, que vendeu 
menos de 10 milhões de unidades até hoje, esses valorem significariam colocar a 
Goóc num outro patamar. 'Se for preciso, eu perco valor agregado para todo 
brasileiro experimentar a marca, seja comprando um chaveiro ou um adesivo', diz 
Nghia, que batizou o projeto de X². É uma meta extremamente ambiciosa. Mas, a 
julgar pela capacidade de resistência e persistência do vietnamita, nada lhe parece 
impossível. Na opinião de Veras, a ambição e o apetite pelo risco é o que mais 
chama a atenção no empresário. 'A meta de atingir toda a população brasileira é 
muito inspiradora. 
 
Isso é raro entre os pequenos empresários', diz Veras. Para cumprir esse objetivo, 
Nghia terá de se reinventar mais uma vez. Além de ter de estruturar 
financeiramente a empresa para crescer rápido, o que não é nada simples para os 
pequenos, ele terá um desafio pessoal ainda maior. 'Eu sou muito auto-suficiente, 



sempre fiz tudo sozinho. Eu tenho de rever esse ponto, valorizar mais as pessoas 
ao meu redor', desabafa Nghia, que descobriu o ponto fraco numa conversa de 
pequenos empresários com o banqueiro Pedro Moreira Salles, do Unibanco. 'Essa 
mudança vai interferir no crescimento, consolidar a organização.' ? 
 
 
 
 
 

Fonte: O Estado de São Paulo, 06 jan. 2007. Caderno B. p. 12. 


