
O
s empresários brasilei-
ros devem ficar atentos
ao que anda acontecen-
do no Sudeste Asiático,
mais especificamente

no Vietnã. Ficou para trás a época de
nervos eriçados em que a atriz Jane
Fonda, por suas críticas às decisões
tomadas em Washington, era cha-
mada de "Hanói Jane" e apontada
como traidora pelos soldados ame-
ricanos que voltavam derrotados
para casa. Felizmente, os rancores
da guerra sangrenta entre o Vietnã
e os Estados Unidos, que deixou ci-
catrizes dolorosas dos dois lados, es-
tão cada vez mais distantes. Foram
sepultados pelo tempo, pela retoma-
da das relações diplomáticas entre
os dois países e, mais ainda, pela
assinatura, em 2000, de um tratado
bilateral de comércio. Desde 2001,
quando o Vietnã foi incluído entre
os países com os quais os Estados
Unidos mantêm "relações comer-
ciais normais", os negócios entre
eles não pararam de crescer.

O Vietnã espera, este ano, expor-
tar US$ 10 bilhões para o mercado
americano. No ano passado foram
US$ 8,4 bilhões. Os dados são do
Ministério de Comércio do Vietnã.
O país vende têxteis, artigos de ves-
tuário, calçados, artigos de madeira

e pescados para os Estados Unidos.
Para a União Européia, as vendas
de manufaturados do Vietnã devem
chegar a US$ 8,3 bilhões este ano
(em 2006, o valor foi de US$ 6,8 bi-
lhões). O que essa expansão tem a
ver com o Brasil e com outros países
em desenvolvimento? Muita coisa.
Muita coisa mesmo.

Existe um detalhe capaz de pre-
ocupar uma parte importante da in-
dústria brasileira: algumas empre-
sas chinesas, que já competem em
condições vantajosas no mercado
internacional, estão se instalando no
Vietnã para reduzir ainda mais seus
custos de produção. Esse movimento
já chamou a atenção - e acendeu a
luz amarela -, por exemplo, dos fa-
bricantes brasileiros de tecidos.

A jovem indústria têxtil vietna-
mita exporta por ano mais de US$ 9
bilhões em têxteis, o que representa
uma fatia de quase 1,9% dos US$ 480
bilhões das transações internacionais
desse setor. O valor é modesto dian-
te das exportações da China, dona
de algo entre 20% e 25% desse total.
Mas é um volume muito expressivo
diante da centenária indústria têx-
til brasileira, dona de apenas 0,5%
do mercado. "A indústria brasileira
perdeu competitividade por causa
do câmbio", diz Fernando Pimentel,

diretor-superintendente da Associa-
ção Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (Abit). "Mas também por
não ter acordos tarifários preferen-
ciais com os Estados Unidos e a União
Européia, seus principais clientes."

Sobreviventes
Ainda está viva na memória de mui-
ta gente a lembrança do que aconte-
ceu no início dos anos 1990, quando
chegaram ao Brasil os primeiros
contêineres com tecidos e roupas
produzidos na China. Aquilo colo-
cou a indústria têxtil diante de uma
grande dificuldade - e obrigou as



que sobreviveram ao impacto a en-
contrar uma nova maneira de tra-
balhar. Houve novos investimentos,
muitas empresas se modernizaram
e tornaram-se competitivas.

O temor agora - sobretudo dian-
te da situação econômica atual, mar-
cada pela valorização do real frente
ao dólar - é que esse novo competi-
dor (que paga menos de 30 centavos
de dólar pela hora trabalhada a um
operário da indústria de tecelagem)
ofereça preços mais baixos do que
os dos chineses. O que fazer? Bem...
Algumas empresas já começaram a
procurar uma solução. No Oriente.

Em outubro passado, o presidente da
Coteminas, Josué Christiano Gomes
da Silva, anunciou que estuda trans-
ferir para o Vietnã a fábrica que pla-
nejava erguer na China. Outras em-
presas podem seguir o exemplo.

Pode ser uma maneira de, pelo
menos, equilibrar o jogo. O Vietnã é
considerado o último "tigre" em con-
dições de desenvolver garras entre os
asiáticos. "É uma
nova China com
potencial de longo
prazo", diz Pimen-
tel, da Abit. "Tem
84 milhões de ha-
bitantes e cresce de
forma marcante." A
economia vietnami-
ta cresceu 8,4% em
2005, índice que superou a expansão
do PIB indiano. Como o segundo país
asiático que mais tem crescido, depois
da própria China, o Vietnã é conside-
rado uma alternativa aos dois grandes
emergentes na região. O detalhe é que,
a exemplo da China, o Vietnã tem um
dos pilares de seu crescimento apoia-
do na mão-de-obra barata, nos inves-
timentos diretos estrangeiros e nas
indústrias voltadas para a exportação.
Tornou-se, com essa política, um país
competitivo o bastante para atrair in-
vestimentos antes destinados a Indo-
nésia, Malásia, Cingapura e Tailândia,
os "pequenos dragões" asiáticos.

Só que o movimento não parou
por aí. O governo comunista do Vie-
tnã tratou de erguer outro pilar e dar
a ele um tratamento igualmente pri-
vilegiado. Além da indústria têxtil e
de confecções, o governo do Vietnã
elegeu as indústrias de alimentos e a
eletrônica como fundamentais para
seu esforço de desenvolvimento e
passou a atrair, também, investimen-
tos diretos estrangeiros destinados
a todos esses setores. E a qualidade
desses investimentos vem melho-
rando ano após ano. Empresas como

IBM, Intel e Panasonic anunciaram
recentemente a construção de ins-
talações importantes no Vietnã. A
Panasonic montou duas fábricas no
país - uma de produtos de consumo,
como telefones sem fio, e outra de
componentes. A Intel já tinha fá-
bricas de microchips na China, mas,
como outras companhias, se preocu-
pa em não colocar todos os ovos na

cesta de um único
mercado emergen-
te. Daí porque o
Vietnã, uma estrela
ascendente na Ásia,
foi escolhido para
sediar um investi-
mento de US$ 300
milhões da Intel.

"O Vietnã é um hí-
brido de índia e China", diz Hicham
Abdessamad, vice-presidente para
serviços de soluções globais da Hi-
tachi Data Systems. "A China é mais
forte em manufaturados, enquanto a
força da índia reside na soma de ta-
lentos em tecnologia da informação.
O Vietnã é um pouco dos dois."

Isso tem mostrado uma face inte-
ressante do Vietnã. Nas duas últimas
décadas, os índices de pobreza do
país caíram pela metade e a renda
per capita, depois de dobrar em cin-
co anos, chegou a US$ 690 em 2006.
Ou seja: apesar de todos os avanços
econômicos, o Vietnã continua pobre,
com um terço de sua população in-
fantil malnutrida. Mas, como em todo
país em desenvolvimento, há os bol-
sões de riqueza. O mercado de artigos
de luxo está florescendo em Hanói, a
capital, e em Ho Chi Minh City, an-
tiga Saigon. Bolsas de US$ 1.000 da
Louis Vuitton, jaquetas de couro de
US$ 4.000 da Roberto Cavalli, san-
dália de praia Gucci de US$ 365 são
prendas cobiçadas por uma parcela
da sociedade que se beneficia direta-
mente da explosão dos investimentos
estrangeiros mais recentes.
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