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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
A modernização da economia brasileira passa por uma nova visão da Política de 
Comércio Exterior para o País. Questões sobre abertura da economia via tarifas, 
negociação de acordos de comércio, adoção das políticas públicas defendidas pela OCDE 
são os grandes temas do momento atual. São elas que permitirão ao Brasil maior inserção 
no comércio internacional, uma vez que representam instrumentos fundamentais para o 
Brasil aumentar sua produtividade, competitividade e sustentabilidade do crescimento 
econômico. Alcançar esses objetivos não é tarefa fácil, na medida em que deve ser 
acompanhada por redução de tarifas sobre bens, abertura na área de serviços e de 
propriedade intelectual, e medidas de harmonização das normas brasileiras a normas 
internacionais, incluindo a convergência e a coerência regulatória, o aumento da 
segurança jurídica de investidores, estímulos a investimentos e empreendimentos de 
multinacionais. 
 
O tema da abertura comercial do Brasil está sempre presente nas discussões atuais. Depois 
das negociações Mercosul-UE e Mercosul-EFTA, em 2019, ainda enfrentando 
questionamentos na área ambiental, o cenário está aberto para novas negociações. 
Atualmente, e de acordo com decisão da CAMEX, o País se encontra em fase de 
negociação ou de diálogo exploratório, de forma independente ou junto ao Mercosul, com 
diferentes parceiros como Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, Líbano, Cingapura e Vietnã, 
além de Índia e Reino Unido. Segundo informações do portal do MRE, as negociações 
entre Mercosul e Canadá foram anunciadas, ainda, em 9 de março de 2018 e, desde então, 
já possuem 7 Rodadas Negociadoras. Também em 2018, foram lançadas em 25 de maio, 
as negociações do Mercosul com a Coreia do Sul, possuindo 7 Rodadas Negociadoras. 
As negociações entre Indonésia e Mercosul já são mais recentes, iniciando em 16 de 
dezembro de 2021 e, apesar de não ter nenhuma Rodada de Negociação, houve troca de 
informações e de documentos sobre comércio de bens, regras de origem, medidas 
sanitárias e fitossanitárias, defesa comercial, entre outros. Apesar das negociações entre 
Mercosul e Líbano terem sido lançadas, ainda, em 2015, apenas em 2019 houve a 
primeira Rodada de Negociação com o país. Já a relação Brasil-Cingapura é marcada com 
as negociações lançadas em 2018, entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, cuja primeira 
Rodada foi em 2019. Por fim, em 2020, foi concluído o Diálogo Exploratório entre 
Mercosul e Vietnã. 
 
Temas fundamentais de negociações de acordos preferenciais de comércio no momento 
atual compreendem bens, serviços, propriedade intelectual, investimentos, comércio 
digital e meio ambiente. E implicam negociações sobre tarifas, quotas, defesa comercial, 
medidas técnicas e facilitação de comércio. Em suma, o melhor entendimento das 
regulações de cada parceiro e como tais regras podem ser harmonizadas entre as partes. 
 
Tendo em vista o presente cenário de novas eleições, e de apresentação de propostas para 
novas políticas, o CCGI/FGV (Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos), 
da Escola de Economia de São Paulo, vem realizando uma série de estudos sobre o quadro 
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regulatório dos países com os quais o Brasil teria interesse em negociar acordos 
comerciais. O objetivo é o de oferecer um panorama das políticas comerciais dos países 
que se encontram em negociação ou em diálogo exploratório com o Brasil. 
 
O CCGI apresenta, assim, uma nova série de publicações, os Cadernos de Acordos 
Comerciais, onde os interessados terão acesso a dados de comércio e informações 
relevantes sobre temas de comércio de possíveis acordos com o Brasil. Essas informações 
incluem aspectos históricos e estrutura governamental,  além de perfil tarifário, incluindo 
quotas tarifárias e restrições quantitativas, estrutura de regulação de medidas técnicas e 
sanitárias e fitossanitárias, incluindo meio ambiente; as políticas de sustentabilidade; 
regulação de serviços, de propriedade intelectual, investimentos, bem como acordos 
internacionais de comércio. Ao discorrer essas informações, apresenta-se, quando 
relevante, paralelo com a realidade brasileira. 
 
Os textos permitem identificar diferenças e semelhanças de medidas de comércio entre 
os países sob análise de modo a aprofundar o conhecimento dos principais temas do 
processo de negociação e explicitar os possíveis pontos sensíveis a serem superados. 
 
O leitor interessado, certamente, encontrará informações relevantes nos Cadernos de 
Acordos Comerciais. 
 
Boa leitura! 
 
Comentários serão bem-vindos! 
 
Vera Thorstensen 
Coordenadora do CCGI-EESP-FGV 
E-mail: vera.thorstensen@fgv.br  
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Siglas e abreviações 

 

AFAS ASEAN Framework Agreement on Services Acordo-Quadro da ASEAN sobre Comércio de 
Serviços (AFAS) 
ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Associação de Nações do Sudeste Asiático) 
AVE ad valorem equivalent 
BCP Basel core principles (Princípios Fundamentais da Basiléia) 
CAAV Civil Aviation Authority of Vietnam (Administração da Aviação Civil do Vietnã) 
CAR índice de adequação de capital 
CFS Certificate of Free Sale (Certificado de Venda Livre) 
CITES Convention j (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 
Silvestres Ameaçadas de Extinção) 
COV Copyright Office of Viet Nam (Escritório de Patentes do Vietnã) 
CTPP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
DAH Department of Animal Health (Departamento de Saúde Animal) 
EUA Estados Unidos da América 
FOB Free on Board 
GATS General Agreement on Trade in Services (Acordo Geral para o Comércio em Serviços) 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio) 
HCTV Ho Chi Minh City Television 
IPPC International Plant Protection Convention (Convenção Internacional de Proteção Vegetal) 
MARD Ministry of Agriculture and Rural Development (Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural) 
MFN Most Favored Nation (Nação Mais Favorecida) 
MIC Ministry of Information and Communications (Ministério da Informação e Comunicações)  
MOH Ministry of Health (Ministério da Saúde do Vietnã) 
MOST Ministry of Science and Technology (Ministério da Ciência e Tecnologia) 
MRL Maximum Residue Limits (limites máximos de resíduos)  
NAFIQAD National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department (Departamento Nacional 
de Garantia de Qualidade Agro-Forestry Fisheries) 
NOIP National Office of Intellectual Property (Escritório Nacional de Propriedade Intelectual) 
OIE Organização Mundial de Saúde Animal 
OMA Organização Mundial das Aduanas 
OMC Organização Mundial do Comércio 
PRA avaliações de risco de pragas 
QCDP regulamentos técnicos locais 
QCVN regulamentos técnicos nacionais 
QUACERT Centro de Certificação do Vietnã 
QUATEST Centros de Teste e Garantia de Qualidade 
SBV State Bank of Viet Nam (Banco do Estado do Vietnã) 
SCTV Saigon Tourist Cable Service 
SH Sistema Harmonizado 
SPS Sanitary and Phitossanitary (Medidas Sanitárias e Fitossanitárias) 
SSC State Securities Commission (SSC) 
STAMEQ Directorate for Standards, Metrology and Quality of Viet Nam (Direção de Normas, 
Metrologia e Qualidade) 
TBT Technical Barriers to Trade (Barreiras Técnicas ao Comércio) 
TCVN Normas Técnicas Nacionais do Vietnã 
TPP Parceria Transpacífica 
VALC Vietnam Air Leasing Company 
VASCO Vietnam Air Service Company 
VFC Vietnam Television Film Center 
VNA Vietnam Airlines 
VNPT Vietnam Post e Telecomunicações  
VR Registrador do Vietnã 
VSQI Instituto de Normas e Qualidade do Vietnã 
VTA Homologações de veículos 
VTV Vietnam Television 
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CADERNOS DE ACORDOS COMERCIAIS 
 

BRASIL - VIETNÃ 
 
 1. Introdução 
 
O Vietnã é, oficialmente, uma das economias socialistas remanescentes no mundo, como 
disposto no texto constitucional do país. Assim como a República Popular da China, o 
Vietnã, desde a década de 1980, passa por um processo gradual de adoção de modelo de 
instituições capitalistas, principalmente aquelas adequadas à modernização do sistema 
produtivo e à maior inserção internacional, sem necessariamente ampliar a abertura 
política e as concessões a ideias como pluripartidarismo e liberdade de expressão, pilares 
das democracias liberais. 
 
Em linhas gerais, como outros países do leste asiático, o Vietnã é populoso e tem 
apresentado taxas elevadas de crescimento econômico, embora ainda seja relativamente 
pobre. Para 2021, sua população foi estimada em 102,789,598 habitantes, distribuídos 
desigualmente pelo território do país. O Produto Interno Bruto nominal (PIB), em 2019, 
foi US$ 26,921 bilhões, com PIB per capita de US$ 2,671. Em Paridade de Poder de 
Compra, os valores elevam-se substancialmente, com PIB de $775.669 bilhões e renda 
per capita de US$8,041, pouco mais da metade do PIB per capita brasileiro1. 
 
Em termos de comércio internacional, foi relevante a entrada do Vietnã como membro 
pleno do ASEAN (1995) e, principalmente, a acessão do país ao sistema multilateral de 
comércio, que ocorreu em 2007. Os diversos acordos multilaterais, nas mais diferentes 
dimensões do comércio, impulsionaram ou corroboraram, decisivamente, a direção e a 
profundidade das reformas econômicas iniciadas na década de 1980, nas quais se busca 
a implementação administrada de práticas e de instituições de economia de mercado. 
 
Se, na atualidade, a presença do Estado ainda é muito importante na economia vietnamita, 
verifica-se o crescimento do espaço econômico dos agentes privados, inclusive de 
empresas transnacionais. Os investimentos diretos de empresas japonesas, chinesas e sul-
coreanas em território vietnamita, a despeito das restrições de atuação e da necessidade 
de formação de parcerias com empresas locais, acelera o processo de desestatização da 
economia e torna seu arcabouço jurídico mais convergente com as regras e princípios 
regentes das economias de mercado e com as regras adotadas pelo sistema multilateral de 
comércio. 
 
Importante destacar que parte das discussões atualmente direcionadas ao funcionamento 
de instituições de mercado na economia chinesa e sobre o grau aceitável de intervenção 
do Estado na atividade econômica também pode ser aplicada, em menor proporção e com 
limitadas repercussões sobre terceiros, à dinâmica contemporânea da economia 
vietnamita. A convivência de um sistema político relativamente fechado com práticas e 
instituições de uma economia de mercado apresenta contradições ainda não equacionadas 
e que desafiam o sistema multilateral de comércio e os parceiros comerciais do país 
asiático. 

 
1 Todos os dados foram retirados do World Factbook. Disponível em https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/vietnam/. Acesso em: 12/01/2022. 
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Integrado às cadeias de valor do leste asiático, a importância do Vietnã extrapola a 
participação no sistema multilateral. O país tem estabelecido, bilateralmente e por meio 
da ASEAN, parcerias comerciais relevantes, que dinamizam o comércio e os 
investimentos regionais. Na qualidade de mercado emergente de rápida industrialização, 
dotado de forte indústria de produtos elétricos e eletrônicos, com destaque para partes e 
peças de informática e telecomunicações, o Vietnã apresenta potencial econômico 
relevante e não deve ser desprezado por países que buscam a ampliação do comércio 
internacional. 
 
O presente relatório tem o objetivo de oferecer uma perspectiva geral sobre os aspectos 
mais importantes da política de comércio internacional do Vietnã. Com base na consulta 
de documentos oficiais, em dados e informações públicas fornecidas a organizações 
internacionais e em relatórios produzidos por atores comerciais importantes (fontes 
destacadas no início de cada seção e nas notas de rodapé ao longo do texto), elaborou-se 
este documento descritivo, que, destituído de pretensão analítica, tem a finalidade de 
oferecer, de maneira organizada e sucinta, por meio de textos, gráficos e tabelas, os 
aspectos relevantes para entendimento da inserção econômica internacional 
contemporânea do Vietnã. 
 
2. Histórico e estrutura governamental do Vietnã 
 
Esta seção, que busca fornecer descrição sucinta da história recente e da organização política do Vietnã, 
foi baseada em artigos e documentos em site oficial do governo, que são indicados ao longo do texto. 
 
A despeito da longa história, que abarca a construção de uma monarquia independente e 
a constante ameaça de dominação cultural e política pelo Império Chinês de etnia Han, a 
região atualmente denominada de Vietnã torna-se mais conhecida do Ocidente durante a 
expansão neocolonial europeia do século XIX, principalmente depois da conquista da 
Indochina pela França2. No curso da Segunda Guerra Mundial, a Península da Indochina 
foi invadida pelo Japão, que construía, com base em conquistas bélicas, uma região de 
domínio militar no extremo oriente. Em 1941, o Viet Minh, movimento de libertação 
comunista e nacionalista, surgiu sob o comando (prático e teórico) do revolucionário 
marxista-leninista Ho Chi Minh3, que, incialmente, lutou pelo fim da ocupação japonesa 
na península. Após a derrota militar do Japão, o Governo Provisório da República da 
França enviou expedicionários do exército francês para restabelecer o regime colonial. O 
Viet Minh, então, iniciou guerra de guerrilha contra os franceses no final de 1946. O 
conflito, que durou até 1954, com a vitória dos asiáticos sobre as forças francesas, ficou 
conhecido como Primeira Guerra da Indochina. 
 
Com a derrocada francesa em 1954, na batalha de Dien Bien Phu, Ho Chi Minh negociou, 
em posição favorável, um armistício na Conferência de Genebra. A administração 
colonial foi encerrada e a Indochina francesa foi desfeita pelos Acordos de Genebra de 

 
2 Parte do Império Colonial Francês, a Indochina era formada por três países do Sudeste da Ásia, hoje 
independentes (Vietnam, Laos e Cambodja), além de uma porção do território chinês, situada na atual 
província de Cantão (Guangdong). 
3 BRADLEY, Mark Philip. “Setting the Stage: VIETNAMESE REVOLUTIONARY NATIONALISM 
AND THE FIRST VIETNAM WAR.” The Columbia History of the Vietnam War, edited by David L. 
Anderson, Columbia University Press, New York, 2011, pp. 93–119. Disponível em: 
www.jstor.org/stable/10.7312/ande13480.7. Acesso em: 31/01/2021. 
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19544. As forças leais aos comunistas foram limitadas a norte do paralelo 17 e da Zona 
Desmilitarizada do Vietnã. Dois Estados foram constituídos depois da partição: a 
República Democrática do Vietnã, de Ho Chi Minh (na porção setentrional do território), 
e o Estado do Vietnã (na porção meridional do território), governado pelo imperador Bảo 
Đại. 
  
A divisão do Vietnã pelos Acordos de Genebra não pretendia ser permanente. Haveria, 
segundo o tratado, reunificação do território após eleições gerais. Em 1955, o primeiro-
ministro do sul do Estado do Vietnã, Ngô Đình Diệm, derrubou Bảo Đại em referendo 
contestado, organizado por seu irmão Ngô Đình Nhu, e proclamou-se presidente da 
República do Vietnã (em substituição ao Estado do Vietnã). Como resultado da dinâmica 
interna e da situação de bipolaridade que caracterizava o cenário mundial de guerra fria, 
os dois Estados se consolidaram com apoio de potências capitalistas e socialistas. Ao sul 
do território peninsular, a entidade internacionalmente reconhecida como Estado do 
Vietnã efetivamente deixou de existir e foi substituída pela República do Vietnã, apoiada 
pelos Estados Unidos, França, Laos, República da China e Tailândia. No norte, apoiado 
pela União Soviética, Suécia, Khmer Vermelho e República Popular da China, consolida-
se a República Democrática do Vietnã, de orientação socialista. 
  
A República Democrática do Vietnã, como outros países socialistas do período, 
implementou uma série de mudanças na estrutura legal de propriedade, na forma de 
produção econômica e na organização social do país. Entre 1953 e 1956, o governo norte-
vietnamita instituiu reformas sobre o sistema de propriedade privada, incluindo ampla 
reforma agrária e urbana5. Durante os processos de mudança, jornais internacionais, 
baseados em depoimentos de testemunhas norte-vietnamitas, denunciaram execuções 
maciças de camponeses, pequenos proprietários, políticos e comerciantes locais. 
 
O grupo político-militar de orientação comunista denominado de Việt Cộng iniciou 
campanha de guerrilha no Vietnã do Sul no final dos anos 1950, com objetivo de derrubar 
o governo de Diệm. A partir de 1960, a União das Repúblicas Socialistas Soviética 
(URSS) e o Vietnã do Norte assinaram tratados que proporcionam mais apoio militar 
soviético ao movimento revolucionário que atuava na República do Vietnã. 
 
Com base na doutrina do efeito dominó e para apoiar a luta do Vietnã do Sul contra a 
insurgência comunista, os Estados Unidos começaram a aumentar sua contribuição de 
conselheiros militares6, usando o incidente do Golfo de Tonkin, em 1964, como pretexto 
para a intervenção direta7. As forças dos EUA envolveram-se em operações de combate 
terrestre em 1965 e, em seu auge, somavam mais de 500.000 militares no território 
conflagrado da República do Vietnã. Os EUA também se envolveram em longa campanha 

 
4 Ver: UN. Peacemaker: Geneve Agreements (1954). Disponível em: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KH-LA-VN_540720_GenevaAgreements.pdf. 
Acesso em: 20/08/2021. 
5 SCIPES, Kim. Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, vol. 10, no. 2, 1996, 
pp. 194–196. Disponível em: www.jstor.org/stable/40860600. Acesso em: 21/08/2021. 
6 JOURNOUD, Pierre. “The Progress of American Influence in South Vietnam during the 1950s.” 
Diplomatic History, vol. 33, no. 2, 2009, pp. 361–365. Disponível em: www.jstor.org/stable/44214043. 
Acesso em: 31/01/2021. 
7 Sobre o motivo de a intervenção norte-americana não ter ocorrido em momento anterior, consultar 
HERRING, George C.; IMMERMAN Richard H.. “Eisenhower, Dulles, and Dienbienphu: ‘The Day We 
Didn't Go to War’ Revisited.” The Journal of American History, vol. 71, no. 2, 1984, pp. 343–363. 
Disponível em: www.jstor.org/stable/1901759. Acesso em: 31/01/2021. 
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de bombardeio aéreo, inclusive com o uso internacionalmente condenado de bombas 
incendiárias e de agentes químicos, supostamente direcionados para encontrar 
guerrilheiros, via desfolhamento da mata cerrada do país. A China e a URSS, por sua vez, 
forneceram ao Vietnã do Norte significativa ajuda material (armamentos, munição, 
veículos de combate, combustível, alimentos) e 15.000 conselheiros de combate. As 
forças comunistas que abasteciam o Việt Cộng transportavam suprimentos ao longo da 
trilha Hồ Chí Minh, que passava pelo Laos. 
 
Enfrentando número cada vez maior de vítimas, crescente oposição interna à guerra 
(expressa em diversos movimentos sociais)8 e condenação internacional, os EUA 
começaram a retirar tropas terrestre no início dos anos 1970. Houve, adicionalmente, 
esforço malsucedido para fortalecer e estabilizar o Vietnã do Sul, cuja ameaça de 
conquista pelos Việt Cộng e pela República Democrática do Vietnã tornava-se 
inexorável. Após os Acordos de Paz de Paris de 27 de janeiro de 19739, todas as tropas 
de combate americanas foram retiradas em 29 de março de 1973. Em dezembro de 1974, 
o Vietnã do Norte capturou a província de Phước Long e iniciou ofensiva em grande 
escala, resultando na capitulação da capital Saigon em 30 de abril 1975. O Vietnã do Sul 
foi governado por governo provisório por quase oito anos durante a ocupação militar do 
Vietnã do Norte. 
 
Em 2 de julho de 1976, o Vietnã do Norte e do Sul foram fundidos para formar a 
República Socialista de Việt Nam. A guerra deixou o país devastado, com o número total 
de mortos entre 966.000 e 3,8 milhões. Sob a administração de Lê Duẩn, 300.000 sul-
vietnamitas foram enviados para campos de reeducação, nos quais sofreram tortura, fome, 
doença e foram submetidos a regime de trabalhos forçados. O governo empreendeu 
campanha em massa de coletivização de fazendas, fábricas e outros estabelecimentos 
comerciais sediados na porção meridional do território. Em 1978, como reação aos 
massacres promovidos pelo Khmer Vermelho de vietnamitas residentes nas aldeias 
fronteiriças nos distritos de An Giang e Kiên Giang, os militares vietnamitas invadiram o 
Camboja e ocuparam Phnom Penh. A intervenção exitosa possibilitou o estabelecimento 
de um novo governo socialista pró-Vietnã, a República Popular do Kampuchea10, que se 
manteve até 1989. O êxito militar, entretanto, contribuiu para deteriorar as relações com 
a China, importante aliada política, militar e econômica, que havia apoiado o Khmer 
Vermelho no Camboja. Mais tarde, a China lançou uma breve incursão no norte do Vietnã 
em 1979, aumentando a dependência vietnamenita da ajuda econômica e militar soviética, 
enquanto as relações com o governo chinês se deterioravam. 
 
Em dezembro de 1986, no Sexto Congresso Nacional do Partido Comunista do Vietnã 
(CPV), políticos reformistas, inspirados pelas reformas de Deng Xiaoping na China, 
substituíram o governo por liderança mais progressista, mais atrelada ao pensamento 
nacionalista de Ho Chi Minh do que ao tradicional comunismo marxista-lenisnista. Os 
reformadores foram liderados por Nguyễn Văn Linh, de 71 anos, que se tornou o novo 
secretário geral do Partido Comunista. Ele e os reformadores implementaram um 

 
8 Mapeamento sobre os movimentos norte-americanos contrários à Guerra do Vietnã pode ser encontrado 
em https://depts.washington.edu/moves/antiwar_map_protests.shtml. Acesso em: 30/01/2021. 
9 Os textos dos Acordos de Paris podem ser consultados em: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20935/volume-935-I-13295-English.pdf. Acesso 
em: 30/01/2021. 
10 CLYMER, Kenton. “Cambodia and Laos in the Vietnam War.” The Columbia History of the Vietnam 
War, edited by David L. Anderson, Columbia University Press, New York, 2011, pp. 357–382. Disponível 
em: www.jstor.org/stable/10.7312/ande13480.18. Acesso em: 31/01/2021. 
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conjunto de reformas de livre mercado conhecidas como Đổi Mới ("Renovação")11. Os 
reformadores administraram a transição da economia rigorosamente planejada para uma 
"economia de mercado de orientação socialista", com aspectos similares a da China 
depois da política das Quatro Modernizações de Deng Xiaoping. O governo incentivou a 
propriedade privada de fazendas e de fábricas, a desregulamentação econômica e o 
investimento estrangeiro, mas manteve o controle sobre as indústrias consideradas 
estratégicas. A economia vietnamita, posteriormente, alcançou forte crescimento na 
produção agrícola e industrial, na construção civil, nas exportações e no investimento 
estrangeiro, embora essas reformas também tenham causado aumento na desigualdade de 
renda. 
 
Na atualidade, a República Socialista do Vietnã é um dos cinco países oficialmente 
socialistas do mundo, juntamente com a China, a Coreia do Norte, Cuba e Laos. O 
regime socialista de partido único, a despeito das flexibilidades econômica adotadas a 
partir de 1986, é consagrado na constituição de 2013 (e em constituições anteriores 
também)12. O secretário-geral do Partido Comunista, que também tem previsão 
constitucional, tem diversas funções administrativas e executivas: controla organizações 
estaduais e locais, administra compromissos nacionais do partido, define políticas gerais 
do país13. Somente organizações afiliadas ou endossadas pelo Partido Comunista do país 
estão autorizadas a ter atuação política e disputar eleições no Vietnã.  
 
Sob a Constituição de 2013 (assim como sob a de 1992), o Congresso é o mais alto órgão 
representativo do povo do Vietnã e o único dotado de poderes legislativos. A missão do 
Legislativo é monitorar e decidir sobre política externa, política econômica, relações 
sociais, defesa e segurança e zelar pelos princípios fundamentais da administração 
pública. 
  
O Presidente do Vietnã, cujo mandato é de cinco anos, é o chefe titular de Estado (na 
atualidade, o cargo é ocupado por Nguyễn Phú Trọng) e o comandante-chefe nominal dos 
militares, servindo como Presidente do Conselho Supremo de Defesa e Segurança. 
O primeiro-ministro do Vietnã é o chefe de governo, presidindo a um conselho de 
ministros composto por três vice-primeiros-ministros e pelos chefes de 26 ministérios e 
comissões. 
 

 
11 SCHELLHORN, Kai M. “Political and Economic Reforms in Vietnam.” Contemporary Southeast Asia, 
vol. 14, no. 3, 1992, pp. 231–243. Disponível em: www.jstor.org/stable/25798157. Acesso em: 21/08/ 
2021. 
12 O art. 51 da Constituição do Vietnã, de 2013, prevê: The Vietnamese economy is a socialist-oriented 
market economy with multiforms of ownership and multi-sectors of economic structure; the state economic 
sector plays the leading role. O texto integral do texto constitucional vietnamita pode ser compulsado em 
lingua inglesa no sítio eletrônico da Organização Internacional do Trabalho: 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94490/114946/F114201808/VNM94490%20Eng.pdf
. Acesso em: 20/08/2021. 
13 O Partido Comunista é mencionado, inter alia, no art. 4 da Constituição de 2013: The Communist Party 
of Vietnam, the vanguard of the Vietnamese working class, simultaneously the vanguard of the toiling 
people and of the Vietnamese nation, the faithful representative of the interests of the working class, the 
toiling people, and the whole nation, acting upon the Marxist-Leninist doctrine and Ho Chi Minh's thought, 
is the leading force of the State and society. O texto integral do texto constitucional vietnamita pode ser 
compulsado em lingua inglesa no sítio eletrônico da Organização Internacional do Trabalho: 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94490/114946/F114201808/VNM94490%20Eng.pdf
Acesso em: 20/08/2021. 
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A Assembleia Nacional do Vietnã é o órgão legislativo unicameral do país, composto por 
quase quinhentos membros. Chefiada por um presidente, que é hierarquicamente superior 
aos chefes do poder Executivo e Judiciário, a Assembleia Nacional nomeia todos os 
ministros do governo. O Tribunal Popular Supremo do Vietnã, encabeçado por um Chefe 
de Justiça, é o mais alto tribunal de apelação do país, embora ele também seja responsável 
e, de certa forma, subordinado perante a Assembleia Nacional. Sob o Tribunal Popular 
Supremo, estão os tribunais municipais e provinciais e vários tribunais locais. Os 
tribunais militares possuem foro especial em matéria de segurança nacional14. 
 
3. Vietnã no comércio internacional 
 
Levando-se em consideração o breve histórico apresentado, bem como a estrutura dos 
governos mais recentes, os próximos capítulos procurarão sintetizar os principais pontos 
da política de comércio exterior do país.  
 
3.1. Dados gerais de comércio do Vietnã 
 
O valor das mercadorias exportadas pelo Vietnã em 2019 foi de US$ 264 bilhões, com 
crescimento de 8,58% em relação a 201815. Bens exportados cresceram cerca de US$ 20 
bilhões em 2019. Os principais destinos de exportação de mercadorias vietnamitas em 
2019 foram: os EUA, com uma participação total de 23% do total exportado, ou seja, US$ 
61 bilhões; a China, com participação total de 15,6% nas exportações, representando US$ 
41 bilhões; Japão, com um total de 7.71% ou US$ 20 bilhões; Coreia do Sul, com parcela 
de 7,45% ou US$ 19,7 bilhões; Hong Kong, com parcela de 2,7% ou 7.16 bilhões 
exportados em 2019; Países Baixos, com parcela de 2.6% ou US$ 6,88 bilhões; Índia, 
com parcela de 2,52% ou US$ 6,67 bilhões; Alemanha, com parcela de 2,47% ou US$ 
6,56 bilhões; Reino Unido, com parcela de 2,17% ou US$ 5,76 bilhões; e Tailândia, com 
parcela de 1,9% ou US$ 5,05 bilhões. 
 
Figura 1- Destino das exportações do Vietnã em 2019 (%) 

 
14 Ver a organização dos poderes e do Estado em 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/94490/114946/F114201808/VNM94490%20Eng.pdf
Acesso em: 20/08/2021. 
15 UN Comtrade. Disponível em: https://comtrade.un.org/. Acesso em: 27/01/2021. 
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Fonte: UN Comtrade. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
O grupo de produtos (SH 2) mais exportados foram: 
 
1- Com 36% (US$ 96 bilhões), os produtos mais exportados pelo Vietnã estão situados 
no Capítulo 85 do Sistema Harmonizado: máquinas e equipamentos elétricos suas partes; 
gravadores e reprodutores de som, gravadores e reprodutores de imagem e som de 
televisão e peças e acessórios de tais artigos.  
2 - Com 7,17% (US$ 18,9 bilhões): calçados, polainas e semelhantes; partes de tais 
artigos (Capítulo 64 do SH) 
3 - Com 5,72% (US$ 15,1 bilhões): artigos de vestuário e acessórios do vestuário, não de 
malha (Capítulo 62 do SH).  
4- Com 5,62% (US$ 14,8 bilhões), destacam-se os artigos de vestuário e acessórios do 
vestuário, de malha ou malha (Capítulo 61 do SH). 
5 - Com 5,01% (US$ 13,2 bilhões), têm-se: caldeiras, máquinas e aparelhos mecânicos e 
partes dele (Capítulo 84 do SH). 
6 - Com 3,58% (US$ 9,48 bilhões), têm-se: os móveis; roupa de cama, colchões, suportes 
para colchões, almofadas e acessórios estofados semelhantes; lâmpadas e acessórios de 
iluminação, não especificados nem incluídos em outras posições; sinal luminoso placas 
de identificação iluminadas e semelhantes; construções pré-fabricadas (Capítulo 94 do 
SH). 
7 - Perfazendo 2,22% (US$ 5,9 bilhões), têm-se: peixes e crustáceos, moluscos e outros 
invertebrados aquáticos (Capítulo 03 do SH).  
8 - Com 2,15% (US$ 5,71 bilhões), têm-se: as frutas e nozes comestíveis; cascas de frutas 
cítricas ou melões (Capítulo 08 do SH).  
9 - Com 2% (US$ 5,3 bilhões), destacam-se; os instrumentos e aparelhos de óptica, 
fotografia ou cinematografia, medida, controle, precisão, instrumentos médicos ou 
cirúrgicos; suas partes e acessórios (Capítulo 90 do SH).  
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10- Com 1,84% (US$ 4,87 bilhões), têm-se: os plásticos e suas obras (Capítulo 39 do 
SH). 
 
Figura 2 - Produtos exportados pelo Vietnã (%) 

Fonte: UN Comtrade. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
Na figura 3, apresentam-se os dados da exportação do Vietnã no período 2009-2019. É 
possível perceber o crescimento constante das exportações na última década, reflexo do 
robusto desenvolvimento econômico que o país vem conseguindo. 
 
Figura 3 - Exportações do Vietnã no período 2008-2019 (US$) 

  
Fonte: UN Comtrade. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Em termos das importações, o total de mercadorias importadas foi de US$ 253 bilhões 
em 2019, o que representou aumento de 6,99% em relação a 2018. O Vietnã importa 29% 
de seus produtos da China, somando US$ 75 bilhões; da Coreia do Sul, com 18,5% ou 
US$ 46 bilhões; do Japão, com uma parcela de 7,7% ou US$ 19,5 bilhões; dos EUA, com 
parcela de 5,67% ou US$ 14,3 bilhões; e da Tailândia, com parcela de 4,6% ou US$ 11,6 
bilhões. A Malásia tem parcela de 2,87% ou US$ 7,28 bilhões das importações do Vietnã. 
Indonésia (2,25% ou US$ 5,7 bilhões), Índia (1,78% ou US$ 4,51 bilhões) e Austrália 
(1,76% ou US$ 4,47 bilhões) completam a lista de principais origens das importações do 
Vietnã. 
 
Na figura 4, é possível observar os principais países de onde provêm as importações 
vietnamitas. 
 
Figura 4 - Origem das importações do Vietnã (%) 

 
Fonte: UN Comtrade. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
Os principais produtos importados, por grupos de mercadorias foram os seguintes: 
 
1 - Com participação total de 30% ou US$ 77 bilhões correspondendo às máquinas 
elétricas e equipamentos e suas partes, gravadores e reprodutores de som, gravadores e 
reprodutores de imagem e som de televisão e peças e acessórios de tais artigos (Capítulo 
85 do SH); 
2 - Com 9,26% ou US$ 23 bilhões correspondendo a reatores nucleares, caldeiras, 
máquinas e aparelhos mecânicos e suas partes (Capítulo 84 do SH); 
3 - Com 6,27% ou US$ 15,9 bilhões correspondendo a plásticos e outros artigos (Capítulo 
39 do SH); 
4 - Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; substâncias 
betuminosas e ceras minerais alcançaram US$ 15,5 bilhões ou 6,14% das importações 
(27 do SH); 
5 - Ferro e aço correspondendo a 4,47% ou US$ 11,2 bilhões (Capítulo 72 do SH);  
6 - Com 3,59% ou US$ 9,11 bilhões correspondendo a instrumentos e aparelhos de óptica, 
fotografia, cinematografia, medida, controle e precisão; instrumentos e aparelhos médico-
cirúrgicos; suas partes e acessórios (Capítulo 90 do SH); 
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7 - Com 2,49%, têm-se os veículos que não locomotivas de trem e suas partes acessórias, 
compondo 6,32 bilhões (Capítulo 87 do SH); 
8 - Há ainda os tecidos de malha ou crochê correspondendo a 2,14% ou US$ 5,44 bilhões 
(Capítulo 60 do SH); 
9 - Algodão correspondendo a 1,72% ou US$ 4,37 bilhões (Capítulo 52 do SH);  
10 - Com 1,61% ou 4,09 bilhões que correspondem aos artigos de ferro ou aço (Capítulo 
73 do SH). 
 
Figura 5 - Importações do Vietnã: principais produtos (%) 

 
Fonte: UN Comtrade. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Figura 6 - Importações do Vietnã no período 2009-2019 (US$) 

 
Fonte: UN Comtrade. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
3.2. Fluxo de Comércio entre Brasil e Vietnã 
 
O Brasil exportou para o Vietnã US$ 1,4 bilhão em 2016, US$ 1,73 bilhão em 2017, US$ 
1,934 bilhão em 2018, US$ 2 bilhões em 2019, US$ 2,28 bilhões em 2020, o que 
corresponde a um aumento de aproximadamente 63% no período em questão. Do mesmo 
país, foi importado US$ 1,6 bilhão em 2016, US$ 2,18 bilhões em 2017, US$ 2,32 bilhões 
em 2018, US$ 2,52 bilhões em 2019, US$ 2,3 bilhões em 2020, correspondendo a um 
aumento de 44 % nas importações do período. 
 
Para o saldo comercial, o Brasil manteve déficits com o Vietnã no período, no valor de: 
US$ 202 milhões em 2016, US$ 453 milhões em 2017, US$ 387 milhões em 2018, US$ 
493 milhões em 2019 e US$ 21,8 milhões em 2020. O déficit comercial reduziu-se 
significativamente no período, em cerca de 89%16. 
 
Os dados da relação comercial bilateral Brasil-Vietnã podem ser observados na tabela 1. 
 
Tabela 1- Fluxo comercial Brasil-Vietnã no período 2016-2020 

Vietnã 2016 2017 2018 2019 2020 

Exportação 1.398.745.712 1.732.642.449 1.934.062.360 2.029.668.251 2.281.378.840 

Importação 1.600.755.733 2.186.065.285 2.320.797.861 2.522.638.673 2.303.230.776 

Saldo -202.010.021 -453.422.836 -386.735.501 -492.970.422 -21.851.936 
Fonte: ComexStat. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
Na figura abaixo, tem-se os dados expressos da relação comercial expresso em gráfico. 
 

 
16 O ano de 2020 foi atípico no comércio internacional, em razão da pandemia de Covid-19, que resultou 
na queda do comércio e na alteração na cesta de principais produtos importados e exportados pelos países.  
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Figura 7 - Fluxo comercial entre Brasil e Vietnã (US$)  

 
Fonte: ComexStat. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
3.2.1. Produtos do comércio bilateral entre Brasil e Vietnã 
 
Importante destacar que o padrão de comércio do Brasil com o Vietnã é bastante similar 
àquele observado com países desenvolvidos, a despeito de o país asiático encontrar-se em 
grau de desenvolvimento similar ao brasileiro, como se verifica do índice de 
desenvolvimento humano dos dois países17. Os primeiros cinco produtos mais exportados 
pelo Brasil para o Vietnã são bens não ou pouco processados: cereais, algodão, rações, 
sementes e frutos oleaginosos, carnes. 
 
Tabela 2 - Produtos exportados do Brasil para o Vietnã 

Código 
SH2 Descrição SH2 

2020 - Valor 
FOB (US$) 

10 Cereais 709.986.357 

52 Algodão 519.069.238 

23 
Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados 
para animais 286.178.000 

12 
Sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas 
industriais ou medicinais; palhas e forragens 250.222.984 

2 Carnes e miudezas, comestíveis 134.435.194 

44 Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 60.723.754 

41 Peles, exceto as peles com pelo, e couros 58.188.747 

7 Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis. 45.048.361 

 
17 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. HDI. Disponível em: 
http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking. Acesso em 29/01/2020. 
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85 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de 
gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de 
reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios 38.751.639 

9 Café, chá, mate e especiarias 34.237.912 

24 Tabaco e seus sucedâneos manufaturados 32.611.080 

39 Plásticos e suas obras 14.087.613 

72 Ferro fundido, ferro e aço 10.983.003 

68 Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes 10.035.086 

13 Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais 9.362.574 

47 
Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou 
cartão para reciclar (desperdícios e aparas). 7.527.707 

48 Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 7.047.087 

29 Produtos químicos orgânicos 4.694.317 

79 Zinco e suas obras 4.265.913 

50 Seda 4.068.723 
Fonte: ComexStat. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
Os produtos importados pelo Brasil do Vietnã são majoritariamente produtos 
processados, com destaque para aqueles inseridos no Capítulo 85 do Sistema 
Harmonizado, que inclui máquinas e aparelhos elétricos e eletrônicos, bem como aparatos 
de reprodução de imagens, de som e inúmeros acessórios. 
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Tabela 3 - Produtos importados pelo Brasil do Vietnã 

Descrição SH2  
2019 - Valor FOB 
(US$) 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de 
reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em 
televisão, e suas partes e acessórios 1.686.126.930 

Calçados, polainas e artefatos semelhantes; suas partes 192.664.248 
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 
partes 133.604.468 

Borracha e suas obras 69.676.330 

Peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos 65.692.089 

Fibras sintéticas ou artificiais, descontínuas 64.579.133 

Filamentos sintéticos ou artificiais 44.455.623 

Vestuário e seus acessórios, exceto de Malha 40.973.194 

Plásticos e suas obras 37.795.406 

Vestuário e seus acessórios, de malha 34.966.980 
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e 
acessórios 32.861.919 

Cobre e suas obras 21.278.979 

Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessórios 17.940.098 

Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e 
artefatos semelhantes; obras de tripa 15.010.445 
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de 
controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e 
acessórios 12.709.754 

Obras de ferro fundido, ferro ou aço 10.428.045 

Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para usos 
técnicos de matérias têxteis 8.025.926 

Obras diversas 6.160.476 

Vidro e suas obras 4.829.427 

Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas partes, de metais comuns 4.106.523 
 
Fonte: ComexStat. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 
4. Perfil tarifário do Vietnã 
 
Foram levantadas informações referentes às tarifas efetivamente aplicadas e tarifas sobre nação mais 
favorecida (em inglês, most favoured nation ou simplesmente MFN) nos bancos de dados da Organização 
Mundial do Comércio (WTO Data) e do Banco Mundial (World Integrated Trade Solution, ou simplesmente 
WITS). 
 
4.1. Introdução 
 
Examina-se a seguir, o panorama da política tarifária do Vietnã vis-à-vis à política 
tarifária brasileira, informando quais são os setores mais protegidos em termos tarifários 
e menos protegidos de cada país. 
 
As informações tarifárias seguem o Sistema Harmonizado (HS) da Organização Mundial 
de Aduanas (OMA), com base na metodologia de 2017. O Sistema Harmonizado consiste 
em uma nomenclatura universal para todos os bens comercializáveis entre diferentes 
países, agregados em pouco mais de 5.000 grupos de bens, com código de seis dígitos, 
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podendo ser agregados em posições de quatro dígitos ou agregados em 96 capítulos de 
dois dígitos e finalmente em 21 seções temáticas. 
 
Para os fins do presente trabalho, serão abordados os 96 capítulos, separados em sete 
itens: (i) agricultura; (ii) minério e químicos; (iii) têxteis; (iv) vestuário; (v) materiais; (vi) 
máquinas, veículos e demais equipamentos; (vii) e bens manufaturados e outros. Gráficos 
contendo comparação da média simples tarifária, ou seja, sem a ponderação pela pauta 
de importação, das alíquotas MFN ilustram cada um dos itens. Ao final, uma tabela 
contendo tarifas MFN, nos termos da WTO Data, e tarifas MFN, como efetivamente 
aplicadas, tanto por critérios simples como ponderados pela pauta de importação do 
WITS, serão apresentadas. 
 
Para cada seção, serão comparadas as tarifas MFN e as efetivamente aplicadas entre 
Vietnã e Brasil se forem díspares das tarifas MFN. Tarifas efetivamente aplicadas são as 
tarifas que consideram quaisquer vantagens ou preferências que um país pode receber em 
relação ao outro, ou seja, a menor tarifa possível dentro de uma relação bilateral 
específica. Em ambos os casos, tanto nas tarifas MFN quanto nas tarifas efetivamente 
aplicadas, sejam da WTO Data ou do WITS, os números levam em consideração os 
efeitos de Equivalentes Ad-Valorem (AVE), que consistem em um valor tarifário que 
simula a imposição de barreiras não-tarifárias como quotas de importação e restrições 
aduaneiras, dentre outras. 
 
Importante frisar que o uso de duas bases de dados distintas, OMC e Banco Mundial, 
somado ao fato de que as organizações utilizam critérios de cálculo para AVE distintos, 
implica pequena diferença entre seus números. Contudo, uma avaliação preliminar do 
país demonstrou que os valores são próximos, diferindo de forma significativa apenas 
para setores excessivamente protegidos. Por exemplo, o Vietnã conta com uma tarifa 
simples MFN no setor de tabaco de 61,95% de acordo com a WTO Data e 77,93% de 
acordo com o WITS; contudo diferenças significativas são exceção e casos como esse 
serão apontados individualmente ao longo do texto.  
 
4.2. Agricultura 
 
O Brasil é competitivo e protege pouco os seus setores agropecuários quando comparado 
com seus demais setores e quando comparado com o padrão de proteção dos demais 
países. Dos 36 setores onde o Brasil impõe tarifas menores do que o Vietnã, 19 são setores 
agropecuários. 
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Figura 7 - Comparação das tarifas de Brasil e Vietnã (HS 01 a HS 23) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 

 
 
Importante frisar que, no caso do Vietnã, com uma tarifa média de aproximadamente 
61,95%, o setor de tabaco e derivados foi excluído do gráfico por distorcer 
demasiadamente o eixo ordenado do gráfico. Os valores específicos da tarifa para o Brasil 
são de 83% de acordo com o WITS que emprega uma metodologia específica para avaliar 
barreiras não tarifárias. 
 
4.3. Minério e Químicos 
 
O Brasil tem tarifa sobre minérios, representados pelos setores número 25, 26 e 27, menor 
do que o Vietnã, contudo, possui tarifas maiores sobre os setores químicos, salvo 
fertilizantes, onde a diferença de alíquota de 0,08% (1,56% do Brasil e 1,48%) do Vietnã 
os torna praticamente idênticos. O gráfico abaixo compara as tarifas para o conjunto de 
produtos minerais e químicos. 
 
Figura 8 - Comparação das tarifas de Brasil e Vietnã (HS 24 a HS 40) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 

 
 



 

26 
Cadernos de Acordos Comerciais: Brasil-Vietnã 

4.4. Têxteis 
 
Figura 9 - Comparação das tarifas de Brasil e Vietnã (HS 41 a HS 60) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV. 

 
Os setores têxteis são os setores mais protegidos pelo Brasil, especialmente o setor 
número 57: carpetes, com uma proteção média de 35%, o valor mais alto aplicado pelo 
Brasil, correspondendo a sua tarifa consolidada. 
 
Contudo, o Vietnã ainda é mais protecionista do que o Brasil em três setores, artigos de 
couro, rolhas, cortiça (integra a seção de têxteis por compor uma fibra) e papel. 
 
4.5. Vestuário 
 
Figura 10 - Comparação das tarifas de Brasil e Vietnã (HS 61 a HS 67) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV. 

 
Os setores vestuários também figuram entre os mais protegidos pelo Brasil. Os artigos de 
vestuário, representados pelos itens 62 e 61 contam com a proteção máxima de 35%, já 
os demais artigos têxteis que podem ser usados como vestimenta e os calçados, itens 63 
e 64 contam com uma proteção de aproximadamente 34,8% e 31,7%, valores próximos 
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da tarifa consolidada. Por outro lado, a proteção vietnamita sobre guarda-chuvas e artigos 
que utilizam penas é mais elevada que o Brasil: 25% e 24,05% respectivamente.  
 
4.6. Materiais 
 
O Brasil protege seus materiais e metais, aqui compreendidos como artigos feitos de 
pedras, cerâmica, vidro, pedras preciosas, ferro, aço, cobre, níquel, alumínio, chumbo, 
zinco, lata, dentre outros materiais e produtos deles derivados, com tarifas relativamente 
elevadas, como pode ser visto no gráfico. Os artigos feitos de metais não citados entre os 
itens anteriores, representados pelo nº 81, possuem tarifas menos elevadas, enquanto 
ferramentas e objetos derivados de metais (nº 82 e 83) possuem tarifas elevadas de 17,9% 
e 15,81% respectivamente. 
 
Figura 11 - Comparação das tarifas de Brasil e Vietnã (HS 68 a HS 83) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV. 

 
O Vietnã protege mais do que o Brasil os setores como pedras, plástico, cerâmica e vidro, 
assim como miscelâneas de metal, contudo, nos demais setores, principalmente 
relacionados a metais, protege menos do que o Brasil. 
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4.7. Maquinário, veículos e demais equipamentos 
 
Figura 12 - Comparação das tarifas de Brasil e Vietnã (HS 84 a HS 91) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 

 
O único setor no qual o Vietnã protege mais do que o Brasil é o setor de veículos e peças, 
o Vietnã aplica proteção de 28%, enquanto o Brasil faz uso de tarifa de 23,39% 
aproximadamente. A proteção dos dois países para o setor de relógios e suas partes é 
próxima, de 19% no Brasil e 18,59% no Vietnã. 
 
4.8. Manufaturados e outros 
 
Figura 13 - Comparação das tarifas de Brasil e Vietnã (HS 92 a HS 97) 

 
Fonte: WTO Data. Elaboração: CCGI/FGV 

 
As tarifas brasileiras novamente aparentam ser mais elevadas do que aquelas praticadas 
pelo Vietnã, salvo para móveis, colchões e afins, obras de arte e miscelânea de produtos 
manufaturados. 
 
4.9. Comparativo geral de tarifas e tabela de tarifas aplicadas 
 
O gráfico abaixo possibilita comparação integral das tarifas aplicadas por Vietnã e Brasil.
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Figura 14 - Comparativo: tarifas gerais (exceto tabaco e álcool) 

 

 
Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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A tabela abaixo contém as médias das tarifas do Vietnã conforme banco de dados da 
OMC e do WITS (do Banco Mundial). 
 
Tabela 4 - Tarifas do Vietnã 

Product/Sector 
HS 
No. 

WTO Data (MFN, 
Média Simples) 

WITS (MFN, 
Média Simples) 

WITS (MFN, 
Média 
Ponderada) 

WITS 
(Efetivamente 
aplicada para o 
Brasil, 
Ponderada) 

HS - 01 - Live animals 01 4,08 4,07 4,94 5 

HS - 02 - Meat and edible meat offal 02 17,45 17,45 16,04 17,22 

HS - 03 - Fish and crustaceans, molluscs 
and other aquatic invertebrates 03 13,79 13,47 11,68 18,15 

HS - 04 - Dairy produce; birds' eggs; 
natural honey; edible products of animal 
origin, not elsewhere specified or included 04 13,45 17,2 6,63 Sem Dados 

HS - 05 - Products of animal origin, not 
elsewhere specified or included 05 2,98 2,92 4,4 0 

HS - 06 - Live trees and other plants; 
bulbs, roots and the like; cut flowers and 
ornamental foliage 06 11,25 11,25 3,46 Sem Dados 

HS - 07 - Edible vegetables and certain 
roots and tubers 07 16,27 16,14 15,22 7,5 

HS - 08 - Edible fruit and nuts; peel of 
citrus fruit or melons 08 23,27 23,46 11,41 30 

HS - 09 - Coffee, tea, mate and spices 09 21,41 21,41 21,14 19,8 

HS - 10 – Cereals 10 8,56 8,56 14,26 17,15 

HS - 11 - Products of the milling industry; 
malt; starches; inulin; wheat gluten 11 17,04 17,04 9,41 Sem Dados 

HS - 12 - Oil seeds and oleaginous fruits; 
miscellaneous grains, seeds and fruit; 
industrial or medicinal plants; straw and 
fodder 12 5,58 5,56 2,16 0,02 

HS - 13 - Lac; gums, resins and other 
vegetable saps and extracts 13 5 5 5 5 

HS - 14 - Vegetable plaiting materials; 
vegetable products not elsewhere specified 
or included 14 5 5 5 Sem Dados 

HS - 15 - Animal or vegetable fats and oils 
and their cleavage products; prepared 
edible fats; animal or vegetable waxes 15 10,53 10,66 20,17 5,17 

HS - 16 - Preparations of meat, of fish or of 
crustaceans, molluscs or other aquatic 
invertebrates 16 28,25 28,21 28,63 31 
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HS - 17 - Sugars and sugar confectionery 17 17,79 33,68 34,25 Sem Dados 

HS - 18 - Cocoa and cocoa preparations 18 16,25 14,8 18,59 20,75 

HS - 19 - Preparations of cereals, flour, 
starch or milk; pastrycooks' products 19 29,51 29,75 16,36 Sem Dados 

HS - 20 - Preparations of vegetables, fruit, 
nuts or other parts of plants 20 32,76 32,71 24,38 21,03 

HS - 21 - Miscellaneous edible 
preparations 21 24,78 24,7 17,27 17,44 

HS - 22 - Beverages, spirits and vinegar 22 42,23 41,47 33,16 45 

HS - 23 - Residues and waste from the food 
industries; prepared animal fodder 23 0,38 0,42 0,79 0,93 

HS - 24 - Tobacco and manufactured 
tobacco substitutes 24 61,95 79,1 81,82 85 

HS - 25 - Salt; sulphur; earths and stone; 
plastering materials, lime and cement 25 5,12 5,42 8,76 3,17 

HS - 26 - Ores, slag and ash 26 3,51 3,51 0,04 0 

HS - 27 - Mineral fuels, mineral oils and 
products of their distillation; bituminous 
substances; mineral waxes 27 2,64 3,13 1,71   

HS - 28 - Inorganic chemicals; organic or 
inorganic compounds of precious metals, 
of rareearth metals, of radioactive 
elements or of isotopes 28 1,36 1,29 2,46 2,49 

HS - 29 - Organic chemicals 29 0,84 0,85 1,01 14,17 

HS - 30 - Pharmaceutical products 30 1,72 1,34 1,97 1,71 

HS - 31 – Fertilisers 31 1,48 1,67 2,84 Sem Dados 

HS - 32 - Tanning or dyeing extracts; 
tannins and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring matter; 
paints and varnishes; putty and other 
mastics; inks 32 2,49 2,45 3,17 1,08 

HS - 33 - Essential oils and resinoids; 
perfumery, cosmetic or toilet preparations 33 13,82 13,82 11,62 17,23 

HS - 34 - Soap, organic surfaceactive 
agents, washing preparations, lubricating 
preparations, artificial waxes, prepared 
waxes, polishing or scouring preparations, 
candles and similar articles, modelling 
pastes 34 12,3 12,3 9,12 4,03 

HS - 35 - Albuminoidal substances; 
modified starches; glues; enzymes 35 9,64 9,64 11,84 6,74 



 

32 
Cadernos de Acordos Comerciais: Brasil-Vietnã 

HS - 36 - Explosives; pyrotechnic 
products; matches; pyrophoric alloys; 
certain combustible preparations 36 10,83 10,83 3,38 Sem Dados 

HS - 37 - Photographic or cinematographic 
goods 37 3,88 3,78 3,2 Sem Dados 

HS - 38 - Miscellaneous chemical products 38 4,22 3,93 2,08 1,97 

HS - 39 - Plastics and articles thereof 39 7,5 7,41 5,36 0,76 

HS - 40 - Rubber and articles thereof 40 9,11 8,67 6,67 15,63 

HS - 41 - Raw hides and skins (other than 
furskins) and leather 41 4,28 4,28 7,95 4,91 

HS - 42 - Articles of leather; saddlery and 
harness; travel goods, handbags and 
similar containers; articles of animal gut 
(other than silkworm gut) 42 22,85 22,85 23,39 25 

HS - 43 - Furskins and artificial fur; 
manufactures thereof 43 5,83 5,83 14 0 

HS - 44 - Wood and articles of wood; wood 
charcoal 44 5,28 5,06 1,9 0,03 

HS - 45 - Cork and articles of cork 45 10,71 10,71 10,32 Sem Dados 

HS - 46 - Manufactures of straw, of 
esparto or of other plaiting materials; 
basketware and wickerwork 46 20 20 20 Sem Dados 

HS - 47 - Pulp of wood or of other fibrous 
cellulosic material; recovered (waste and 
scrap) paper and paperboard 47 0,1 0,1 0 0 

HS - 48 - Paper and paperboard; articles 
of paper pulp, of paper or of paperboard 48 14,2 14,18 13,31 9,84 

HS - 49 - Printed books, newspapers, 
pictures and other products of the printing 
industry; manuscripts, typescripts and 
plans 49 6,82 6,82 12,29 15 

HS - 50 – Silk 50 7,89 7,89 6,96 5 

HS - 51 - Wool, fine or coarse animal hair; 
horsehair yarn and woven fabric 51 5,53 5,53 7,97 Sem Dados 

HS - 52 – Cotton 52 8,99 8,99 4,65 0,01 

HS - 53 - Other vegetable textile fibres; 
paper yarn and woven fabrics of paper 
yarn 53 5,48 5,48 10,43 5 

HS - 54 - Manmade filaments 54 6,26 6,08 8,37 12 

HS - 55 - Manmade staple fibres 55 7,86 7,72 9,22 0,47 
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HS - 56 - Wadding, felt and nonwovens; 
special yarns; twine, cordage, ropes and 
cables and articles thereof 56 10,3 10,3 10,63 12 

HS - 57 - Carpets and other textile floor 
coverings 57 12 12 12 Sem Dados 

HS - 58 - Special woven fabrics; tufted 
textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; 
embroidery 58 12 12 12 12 

HS - 59 - Impregnated, coated, covered or 
laminated textile fabrics; textile articles of 
a kind suitable for industrial use 59 6,65 6,65 10,58 0,21 

HS - 60 - Knitted or crocheted fabrics 60 12 12 12 12 

HS - 61 - Articles of apparel and clothing 
accessories, knitted or crocheted 61 19,89 19,89 19,97 20 

HS - 62 - Articles of apparel and clothing 
accessories, not knitted or crocheted 62 19,69 19,78 19,85 20 

HS - 63 - Other made-up textile articles; 
sets; worn clothing and worn textile 
articles; rags 63 15,2 15,15 13,97 15,42 

HS - 64 - Footwear, gaiters and the like; 
parts of such articles 64 27,25 27,24 15,09 24,43 

HS - 65 - Headgear and parts thereof 65 18,63 18,63 19,65 Sem Dados 

HS - 66 - Umbrellas, sun umbrellas, 
walkingsticks, seatsticks, whips, 
ridingcrops and parts thereof 66 25 25 25 Sem Dados 

HS - 67 - Prepared feathers and down and 
articles made of feathers or of down; 
artificial flowers; articles of human hair 67 24,05 24,38 20,7 Sem Dados 

HS - 68 - Articles of stone, plaster, cement, 
asbestos, mica or similar materials 68 15,71 15,7 14,24 11,91 

HS - 69 - Ceramic products 69 25,69 26,04 20,88 37,5 

HS - 70 - Glass and glassware 70 16,6 16,52 16,99 Sem Dados 

HS - 71 - Natural or cultured pearls, 
precious or semiprecious stones, precious 
metals, metals clad with precious metal, 
and articles thereof; imitation jewellery; 
coin 71 8,68 8,68 3,33 0,96 

HS - 72 - Iron and steel 72 3,75 3,85 1,64 0,24 

HS - 73 - Articles of iron or steel 73 11,55 11,65 10,07 3,91 

HS - 74 - Copper and articles thereof 74 3,59 3,6 1,93 2,26 

HS - 75 - Nickel and articles thereof 75 0 0 0 Sem Dados 
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HS - 76 - Aluminium and articles thereof 76 8,12 8,16 7,63 19,33 

HS - 78 - Lead and articles thereof 78 0 0 0 0 

HS - 79 - Zinc and articles thereof 79 0,89 0,93 0,37 0 

HS - 80 - Tin and articles thereof 80 5,47 5,7 6,53 Sem Dados 

HS - 81 - Other base metals; cermets; 
articles thereof 81 0 0 0 Sem Dados 

HS - 82 - Tools, implements, cutlery, 
spoons and forks, of base metal; parts 
thereof of base metal 82 12,19 12,27 4,96 7,24 

HS - 83 - Miscellaneous articles of base 
metal 83 20,77 20,78 20,76 15,44 

HS - 84 - Nuclear reactors, boilers, 
machinery and mechanical appliances; 
parts thereof 84 3,06 3,05 3,77 1,73 

HS - 85 - Electrical machinery and 
equipment and parts thereof; sound 
recorders and reproducers, television 
image and sound recorders and 
reproducers, and parts and accessories of 
such articles 85 7,83 7,84 2,14 0,58 

HS - 86 - Railway or tramway locomotives, 
rollingstock and parts thereof; railway or 
tramway track fixtures and fittings and 
parts thereof; mechanical (including 
electromechanical) traffic signalling 
equipment  86 0 0,09 0,13 Sem Dados 

HS - 87 - Vehicles other than railway or 
tramway rollingstock, and parts and 
accessories thereof 87 28,03 29,06 33,08 13,56 

HS - 88 - Aircraft, spacecraft, and parts 
thereof 88 0 0 0 0 

HS - 89 - Ships, boats and floating 
structures 89 5,47 5,46 6,78 Sem Dados 

HS - 90 - Optical, photographic, 
cinematographic, measuring, checking, 
precision, medical or surgical instruments 
and apparatus; parts and accessories 
thereof 90 2,07 2,11 0,73 0,09 

HS - 91 - Clocks and watches and parts 
thereof 91 18,59 18,67 15,99 5,47 

HS - 92 - Musical instruments; parts and 
accessories of such articles 92 3,12 3,12 3,65 3 

HS - 93 - Arms and ammunition; parts and 
accessories thereof 93 1,94 3,61 14,85 Sem Dados 



 

35 
Cadernos de Acordos Comerciais: Brasil-Vietnã 

HS - 94 - Furniture; bedding, mattresses, 
mattress supports, cushions and similar 
stuffed furnishings; lamps and lighting 
fittings, not elsewhere specified or 
included; illuminated signs, illuminated 
nameplates 94 19,44 19,22 16,87 0,36 

HS - 95 - Toys, games and sports 
requisites; parts and accessories thereof 95 9,77 9,78 10,48 5 

HS - 96 - Miscellaneous manufactured 
articles 96 22,43 21,97 20,44 25 

HS - 97 - Works of art, collectors' pieces 
and antiques 97 4,29 4,29 1,06 Sem Dados 

Fonte: OMC, WITS. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 
4.10. Restrições quantitativas, quotas tarifárias, tarifas específicas e 
mistas 
 
A seção sobre tarifas incorpora informações da base de dados do Banco Mundial (WITS) e da base de 
dados da OMC (WTO Data). Ambas as bases de dados trabalham com valores tarifários ad valorem ou 
com valores tarifários com equivalentes ad valorem. 
 
Tarifas ad valorem são tarifas aplicadas ao valor comercializado de um bem ou produto 
e cobrada sobre o valor comercializado, independentemente da quantidade ou peso 
adquiridos. Alguns país se utilizam de tarifas específicas em valor sobre quantidade ou 
peso, ou quotas tarifárias.  
 
Existem uma série de barreiras comerciais que não são consideradas tarifas, tais como: 
medidas sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio, formalidades de 
inspeção, controle de preços interno, restrições quantitativas (como quotas, licenças 
prévias e controle de quantidades), impostos e encargos paralelos, restrições financeiras, 
medidas antitruste, medidas voltadas para investimentos que afetam indiretamente o 
comércio, restrições na distribuição de produtos, dentre outros. 
 
Nestes casos, OMC, UNCTAD, Banco Mundial ou demais instituições interessadas sobre 
o tema buscam calcular qual seria a tarifa que causaria um efeito equivalente sobre o 
preço de um produto, portanto o nome “equivalente ad valorem”. O cálculo de 
equivalentes ad valorem normalmente emprega o uso de modelos quantitativos para 
contrastar uma política tarifária oficial vis-à-vis o quanto é efetivamente importado 
quando levamos em consideração demais barreiras tarifárias, estipulando a partir de então 
a alíquota que geraria efeito similar. 
 
Serão abordadas as três barreiras não tarifárias quantitativas mais comuns: quotas, quotas-
tarifárias e tarifas específicas ou mistas, e em seguida uma breve discussão sobre quais 
são as barreiras mais empregadas pelo Vietnã, e quais são as linhas tarifárias mais 
comuns. 
 
4.10.1. Restrições Quantitativas 
 
Restrições Quantitativas são todas aquelas que envolvem a imposição de restrições de 
importação a partir de uma determinada quantidade de importações, podendo ser 
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determinada em volume, peso ou valor. Normalmente o país que adere à prática a opera 
mediante a venda de licenças de importação. Contudo, o Artigo XI do General Agreement 
on Trade and Tariffs (GATT) restringiu as modalidades de restrições quantitativas, ainda 
que não as tenha eliminado por completo. 
 
4.10.2. Quotas-Tarifárias 
 
Quotas tarifárias são um sistema misto entre quotas de importação e tarifas. No caso, um 
país determina uma tarifa até um determinado valor ou quantidade importados, a partir 
do momento que o fluxo de importações excede o estipulado, as tarifas aumentam até que 
atinjam um novo valor e assim sucessivamente até uma tarifa máxima.  
 
4.10.3. Tarifas Específicas e Mistas 
 
Tarifas ad valorem incidem sob o valor dos produtos comercializados, portanto, a 
quantidade de bens importados ou seu peso não influem nos direitos alfandegários pagos. 
Já tarifas específicas são justamente aquelas que incidem não sobre o valor da importação, 
mas sobre alguma característica específica do produto, comumente seu peso, por vezes a 
quantidade de bens importados. Tarifas mistas, por sua vez, são aquelas que combinam 
valores ad valorem e valores específicos, ou que utilizam critérios para determinar se uma 
tarifa será ad valorem ou específica para cada ato de importação. 
 
4.10.4. Quotas tarifárias no Vietnã 
 
O Vietnã acordou, ao acessar a OMC, que as suas quotas-tarifárias e demais restrições 
quantitativas seriam incrementadas em 5% ao ano até que não gerassem efeitos protetivos 
ao comércio; no caso, a medida ajudou a desgravar os setores de ovos (0407), açúcar 
(1701) e tabaco (2401). Desta forma, as quotas-tarifárias sobre os supracitados produtos 
existem, mas sua redução já foi negociada no âmbito da OMC18. 
 
Tabela 5 - Quotas tarifárias do Vietnã 

Vietnã - Quotas-Tarifárias 

Produto 
Código 
HS 

Código 
Nacional 

Quota-
tarifária 

Tarifa intra-
quota 

Tarifa fora 
da quota 

Método de
administraç
ão 

Birds' eggs, in shell, fresh, preserved 
or cooked. Of fowls Of the species 
Gallus domesticus 040721 04072100 30.000 dúzias 40 80 

Desempenho 
passado (past
performance) 

Birds' eggs, in shell, fresh, preserved 
or cooked. Other 040729 04072900 30.000 dúzias 40 80 

Desempenho 
passado (past
performance) 

Birds' eggs, in shell, fresh, preserved 
or cooked. Others 040790 04079000 30.000 dúzias 40 80 

Desempenho 
passado (past
performance) 

 
18 As cotas tarifárias para os ovos são decididas pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(MARD). Cotas tarifárias para tabaco não manufaturado são decididas pelo MOIT, que anuncia cotas 
tarifárias anuais de importação e decide sobre métodos de gestão importações de cada mercadoria. As taxas 
tarifárias para bens sujeitos a cotas tarifárias são especificadas no Apêndice IV ao Decreto nº 57/2020 / 
ND-CP especificando a lista de bens e as taxas de importação fora da cota impostos relativos às mercadorias 
sujeitas às cotas tarifárias. Para mais detalhes, ver: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s410_e.pdf. 
Consulta em: 11/05/2021. 



 

37 
Cadernos de Acordos Comerciais: Brasil-Vietnã 

Cane or beet sugar and chemically 
pure sucrose, in solid form. Beet 
sugar 170112 17011200 

55.000 
toneladas 
métricas 50 100 

Alocado no
fim usuários
com base em
desempenho 
passado; 
porção de QT
alocada para
novos 
importadores 

Cane or beet sugar and chemically 
pure sucrose, in solid form. Cane 
sugar specified in Subheading Note 2 
to this Chapter 170113 17011300 

55.000 
toneladas 
métricas 30 85 

Alocado no
fim usuários
com base em
desempenho 
passado; 
porção de QT
alocada para
novos 
importadores 

Cane or beet sugar and chemically 
pure sucrose, in solid form. Other 
cane sugar 170114 17011400 

55.000 
toneladas 
métricas 30 85 

Alocado no
fim usuários
com base em
desempenho 
passado; 
porção de QT
alocada para
novos 
importadores 

Cane or beet sugar and chemically 
pure sucrose, in solid form. 
Containing added flavouring or 
colouring matter 170191 17019100 

55.000 
toneladas 
métricas 60 100 

Alocado no
fim usuários
com base em
desempenho 
passado; 
porção de QT
alocada para
novos 
importadores 

Cane or beet sugar and chemically 
pure sucrose, in solid form. White 170199 17019911 

55.000 
toneladas 
métricas 60 85 

Alocado no
fim usuários
com base em
desempenho 
passado; 
porção de QT
alocada para
novos 
importadores 

Cane or beet sugar and chemically 
pure sucrose, in solid form. Other 170199 17019919 

55.000 
toneladas 
métricas 60 85 

Alocado no
fim usuários
com base em
desempenho 
passado; 
porção de QT
alocada para
novos 
importadores 

Cane or beet sugar and chemically 
pure sucrose, in solid form. Other 170199 17019990 

55.000 
toneladas 
métricas 60 85 

Alocado no
fim usuários
com base em
desempenho 
passado; 
porção de QT
alocada para
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novos 
importadores 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Virginia type, flue cured 240110 24011010 

31.000 
toneladas 
métricas 30 80 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Virginia type, not flue cured 240110 24011020 

31.000 
toneladas 
métricas 30 90 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Other, flue cured 240110 24011030 

31.000 
toneladas 
métricas 30 80 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Other, not flue cured 240110 24011090 

31.000 
toneladas 
métricas 30 90 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Virginia type, flue cured 240120 24012010 

31.000 
toneladas 
métricas 30 80 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Virginia type, not flue cured 240120 24012020 

31.000 
toneladas 
métricas 30 90 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
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licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Oriental type 30 240120 24012030 

31.000 
toneladas 
métricas 30 90 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Burley type 240120 24012040 

31.000 
toneladas 
métricas 30 80 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Other, flue cured 30 240120 24012050 

31.000 
toneladas 
métricas 30 80 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Other, not flue cured 240120 24012090 

31.000 
toneladas 
métricas 30 90 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Tobacco stems 240130 24013010 

31.000 
toneladas 
métricas 15 80 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
licença do
MOIT. 

Unmanufactured tobacco; tobacco 
refuse. Other 240130 24013090 

31.000 
toneladas 
métricas 30 90 

Desempenho 
passado (past
performance)
. As cotas são
alocadas para
comerciantes 
que tenham
recebido 
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licença do
MOIT. 

Fonte: WITS; WTO Data. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
5. Barreiras Técnicas, Medidas Sanitárias, Fitossanitárias e 
Ambientais no Vietnã 
 
Nesta seção, analisar-se-ão as barreiras técnicas ao comércio (TBT), medidas sanitárias e fitossanitárias 
(SPS) e requisitos ambientais do Vietnã, com base no relatório do Secretariado da OMC – Trade Policy 
Review ou Revisão de Políticas Comerciais, nos relatórios de barreiras comerciais – Trade Barriers to 
Trade produzidos pelos EUA e pela UE e nos dados do sistema de gestão de informações (Information 
Management System - IMS) dos acordos TBT e SPS. Sempre que oportuno, ao longo do texto, estabelecer-
se-á comparação entre as atividades e instituições do Brasil e do Vietnã. 
 
Na atualidade, algumas das barreiras mais relevantes ao comércio internacional 
apresentam características regulatórias. A despeito da existência de regras multilaterais 
específicas e de organismos internacionais de normalização dedicados à harmonização 
regulatória, as barreiras de conteúdo técnico, sanitário e fitossanitário continuam a causar 
dificuldades ao comércio internacional. 
 
5.1. As barreiras técnicas ao comércio no Vietnã 
 
5.1.1. Considerações gerais 
 
Diversos órgãos governamentais são responsáveis por normas técnicas, regulamentos 
técnicos, procedimentos de avaliação de conformidade e outras medidas relacionadas a 
requisitos técnicos no Vietnã. Na dimensão especificamente regulatória, destacam-se 
diversas entidades ministeriais (e.g. Ministério de Ciência e Tecnologia; Ministério de 
Indústria e Comércio; Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural; Ministério de 
Informação e Comunicação; Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente; 
Ministério do Transporte; Ministério da Saúde; Ministério do Trabalho, Inválidos e 
Assuntos Sociais; Ministério da Cultura, Esporte e Turismo; e Construção). O Ministério 
da Ciência e Tecnologia, especificamente, é responsável pela publicação e gestão das 
normas e regulamentos técnicos nacionais no Diário Oficial. Ë também o responsável 
junto com outros ministérios para o desenvolvimento de normas e de regulamentos 
técnicos para produtos e serviços em suas áreas de competência. 
 
A Direção de Normas, Metrologia e Qualidade (STAMEQ), subordinada ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, representa o Vietnã em organizações internacionais e regionais 
em questões relacionadas aos requisitos técnicos. A STAMEQ não cria regras técnicas 
vinculantes, mas é responsável por preparar projetos de normas, que são submetidos ao 
Ministério competente ou ao Governo para aprovação. 
 
Diferentemente do sistema brasileiro de qualidade, em que atores estatais e não estatais 
atuam de maneira conjunta, no Vietnã predominam entidades governamentais, muitas 
vezes vinculadas diretamente a órgãos políticos. No Brasil, a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), entidade da sociedade civil, e a rede de organismos de 
organismos de avaliação da conformidade desempenham papel fundamental no 
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), 
coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 
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No Vietnã, por sua vez, não há essa organização sistêmica aberta à cooperação e à atuação 
conjunta de entes privados e públicos. 
 
5.1.2 Atividade do Vietnã no Comitê TBT da OMC 
 
O Vietnã tem efetuado notificações regulares desde 2008. Ao todo realizou 206 
notificações ao Comitê TBT da OMC. Os anos de 2015 e de 2020 foram o pico de 
notificações do país asiático, com trinta notificações nos dois anos. Em comparação com 
o Brasil, o número de notificações do Vietnã ao Comitê é bastante modesto. 
 
Figura 15 - Notificações do Vietnã e do Brasil ao Comitê TBT 

 
Fonte: OMC. Elaboração CCGI-EESP/FGV. 
 
As notificações tiveram como objeto os seguintes temas: informação ao consumidor e 
rotulagem; prevenção de práticas enganosas; proteção ao meio ambiente; requisitos de 
qualidade; proteção da saúde e da segurança humana; proteção da vida animal e vegetal. 
Proteção à saúde e segurança humana foi objeto da maior parte das notificações efetuadas 
pelo Vietnã ao Comitê TBT, com mais da metade das notificações tratando desses temas. 
O segundo tema mais notificado são regulamentos, normas e procedimentos de avaliação 
da conformidade que tratam de requisitos de qualidade dos produtos. 
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Figura 16 - Temas tratados pelas notificações ao Comitê TBT 

 
Fonte: OMC. Elaboração CCGI-EESP/FGV. 
 
Desde 2010, foram suscitadas nove preocupações comerciais específicas contra o Vietnã. 
Essas preocupações foram motivadas por diferentes questões, com destaque para 
regulação de alimentos, restrições ao comércio de bebidas alcoólicas, procedimentos de 
avaliação da conformidade, medidas de cyber segurança. 
 
Tabela 6 - Specific Trade Concerns (STCs) suscitados contra o Vietnã 

IMS 
ID 

Título Membro (s) que suscita 
STC 

Data da 
primeira 
suscitação 

Data da 
última 
suscitação 

Número de 
vezes 
suscitada 

544 Medidas de segurança 
cibernética (ID 544) 

Japão; Estados Unidos da 
América; Nova Zelândia; 
União Europeia; Canadá; 
Austrália 

08/11/2017 28/10/2020 9 

661 Decreto 
No.17/2020/ND-CP 

Tailândia 28/10/2020   0 

549 Decreto sobre a 
regulamentação das 
condições de fabricação, 
importação de montagem 
e serviços de garantia e 
manutenção automotiva 
(ID 549) 

Japão; Estados Unidos da 
América; Tailândia; União 
Europeia; Canadá; 
Federação Russa; México 

08/11/2017 13/05/2020 8 

4%

17%

7%

54%

7%

0% 11%

Informação ao consumidor e rotulagem Requisitos de qualidade
Prevençao de práticas enganosas Proteção da saúde e da segurança humana
Proteção do meio ambiente Proteção de vida animal e vegetal
Outros
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621 Projeto de Circular que 
substitui a Circular 
No.05 / 2019 / TT-
BTTTT de 9 de julho de 
2019 especificando a 
lista de produtos e 
mercadorias sem 
segurança sob 
responsabilidade de 
gestão do Ministério da 
Informação e 
Comunicações (IMS ID 
621) 

Estados Unidos da 
América 

13/05/2020   0 

532 Bebidas Alcoolicas (ID 
532) 

México 29/03/2017 14/11/2018 2 

356 Decreto nº 38 que 
detalha a implementação 
de alguns artigos da lei 
de segurança alimentar 
(ID 356) 

Austrália; Canadá; Chile; 
Nova Zelândia; Estados 
Unidos da América; União 
Europeia 

13/06/2012 17/06/2013 3 

349 Regulamentos relativos à 
produção e 
comercialização de 
bebidas alcoólicas (ID 
349) 

Austrália; Canadá; Chile; 
México; Nova Zelândia; 
África do Sul; Estados 
Unidos da América; União 
Europeia 

13/06/2012 27/11/2012 1 

316 Procedimentos de 
avaliação de 
conformidade para 
álcool, cosméticos e 
telefones celulares (7 
April 2011) (ID 316) 

Austrália; Canadá; Chile; 
Nova Zelândia; Estados 
Unidos da América; União 
Europeia 

15/06/2011 13/06/2012 3 

267 Bebidas alcoolicas (ID 
267) 

Austrália; Chile; México; 
Estados Unidos da 
América; União Europeia 

23/06/2010 03/11/2010 1 

Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
Os membros que suscitam a preocupação são diversos, com destaque para os EUA. O 
Vietnã não levantou, até o momento, preocupação questionadora de medida adotada por 
membro específico. 
 
5.1.3. Estrutura de normalização e normas técnicas 
 
Os projetos de normas nacionais vietnamitas são preparados por comitês técnicos, 
mediante atuação do Instituto de Normas e Qualidade do Vietnã (VSQI), na Diretoria de 
Normas, Metrologia e Qualidade (Directorate for Standards, Metrology and Quality - 
STAMEQ), vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia (Ministry of Science and 
Technology, MOST). Os projetos são baseados em propostas de agências governamentais 
ou do setor privado. O VSQI é responsável por organizar o desenvolvimento das normas 
técnicas nacionais do Vietnã (TCVNs), dar suporte à secretaria dos comitês técnicos e 
planejar as atividades de normalização. Os projetos de normas são publicados no site do 
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VSQI com períodos de comentários de 60 (sessenta) dias. A cada ano, o VSQI publica 
lista de programas de trabalho, que é atualizada regularmente19. 
 
A dinâmica de normalização é predominantemente pública no Vietnã, ainda que as 
empresas e associações possam contribuir para formulação dos projetos de normas. No 
Brasil, diferentemente, a atividade de normalização é dirigida pela iniciativa privada, 
especiameente pelas associações empresariais que atuam nos diversos Comitês 
Brasileiros, organizados sob a ABNT. 
 
5.1.4. Regulamentos técnicos 
 
De acordo com a Lei de Normas e Regulamentos Técnicos, existem dois tipos de 
regulamentos técnicos: regulamentos técnicos nacionais (QCVNs); e regulamentos 
técnicos locais (QCDPs). Em princípio, os regulamentos técnicos locais (que são 
obrigatórios) podem ser preparados e aprovados pelas autoridades locais, geralmente para 
fornecer mais detalhes sobre um regulamento técnico nacional, a fim de atender às 
condições locais20. 
 
Tabela 7 - Principais atos normativos do Vietnã sobre medidas técnicas 

Título Referência Nota explicative 

Decisão do Primeiro Ministro sobre a 
implementação do Acordo TBT 

No. 444/2005/QD-
TTg 

N.A. 

Decisão do Primeiro Ministro sobre o 
Estabelecimento e Adoção do Estatuto de 
Organização e Operação da Rede de 
Autoridades de Notificação e Pontos de 
Inquérito do Vietnã sobre TBT 

No. 114/2005/QD-
TTg 

N.A. 

Decisão do Primeiro Ministro que aprova o 
Plano de Ação para a Implementação do 
Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio 
de 2011-2015 

No. 682/QD-TTg N.A. 

Decisão do Primeiro Ministro que aprova 
Programa Nacional de Melhoria de Produtos e 
Produtividade e Qualidade de Mercadorias 

No. 712/QD-TTg N.A. 

Lei de Normas e Regulamentos Técnicos No. 68/2006/QH11 Principal base legal para 
normas e regulamentos técnicos 

Decreto que detalha a implementação de uma 
série de artigos da lei sobre normas e 
regulamentos técnicos 

No. 127/2007/ND-CP N.A. 

 
19 Aspectos gerais do sistema de normalização técnica do Vietnã podem ser consultados na mais recente 
Revisão de Política Comercial do país. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s410_e.pdf. Acesso em: 11/05/2021. 
20 Aspectos gerais do sistema de regulamentação técnica do Vietnã podem ser consultados na mais recente 
Revisão de Política Comercial do país. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s410_e.pdf. Acesso em: 11/05/2021. 
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Lei de Qualidade de Produtos e Bens No. 05/2007/QH12 Os bens do "grupo 1" são 
controlados com base nas 
normas informadas pelos 
produtores e os bens do "grupo 
2" são controlados com base 
nos regulamentos técnicos 
estabelecidos pelo governo 
competente e suas agências 

Decreto sobre a aplicação de uma série de 
artigos da lei sobre bens e qualidade dos 
produtos 

No. 132/2008/ND-CP N.A. 

Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor No. 59/2010/QH10 Fornece, inter alia, 
compensação para 
consumidores de bens e 
serviços que fazem não atender 
aos padrões ou normas técnicas 
e para o recall de produtos 
defeituosos 

Decreto que detalha e orienta a 
implementação de uma série de artigos da Lei 
de Proteção dos Direitos dos Consumidores 

No. 99/2011/ND-CP N.A. 

Decreto sobre Rotulagem de Mercadorias No. 89/2006/ND-CP Fornece detalhes do tamanho 
necessário, conteúdo e posição 
dos rótulos. Etiquetas fornecer 
informações obrigatórias deve 
ser em língua vietnamita 

Lei de Medição No. 04/2011/QH13 Estabelece o sistema SI de 
unidades como unidades legais 
de medida no Vietnã 

Decreto detalhando e orientando a 
implementação de uma série de artigos da Lei 
de Medição 

No. 86/2012/ND-CP N.A. 

Lei de Proteção Ambiental No. 52/2005/QH11 Estabelece os princípios e 
conteúdos básicos do ambiente 
nacional de padrões 

Lei da Construção No. 16/2003/QH11 Requer que as atividades de 
construção cumpram as regras e 
padrões de construção 

Lei de Segurança Alimentar No. 55/2010/QH12 Dispõe sobre direitos e 
obrigações de indivíduos e 
organizações para garantir a 
segurança alimentar e quanto à 
rotulagem 

Decreto que detalha e orienta a 
implementação de uma série de artigos da Lei 
de Segurança Alimentar 

No. 38/2012/ND-CP N.A. 

Decreto sobre fabricação, montagem, 
importação e serviços automotivos e para 
garantias automotivas 

Decreto 116/2017 / 
ND-CP 

Torna mais rígidas as condições 
para a fabricação, montagem, 
importação e serviços 
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automotivos e para garantias 
automotiva 

Decreto sobre determinaçao de periculosidade 
de bens 

Nº 74/2018 / ND-CP Determina que a capacidade 
dos bens de causar a 
"insegurança" será determinada 
com base em sua natureza 
química, física e biológica; sua 
estrutura funcional e princípios; 
e seu transporte, 
armazenamento e condições de 
uso. 

Decreto sobre rotulagem de produtos No. 43/2017/ND-CP Prescreve o conteúdo e formas 
de registrar bens produzidos ou 
importados para o Vietnã. As 
etiquetas devem incluir: o nome 
do produto; o nome e endereço 
do produtor ou importador 
responsável pela mercadoria; 
origem; e outros conteúdos de 
acordo com a natureza do 
produto. Para produtos 
alimentícios, os rótulos devem 
mostrar os ingredientes em 
ordem de importância, 
incluindo datas de produção e 
validade e advertência 
informações (se houver). 

Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
No Brasil, diversas entidades têm competência de criar regulamentos técnicos. O 
INMETRO, de maneira relativamente similar ao STAMEQ, além de ter a competência 
mais ampla para criação de regulamentos técnicos, tem função de organizar o 
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O INMETRO 
também centraliza as atividades de metrologia e de acreditação de organismos de 
avaliação da conformidade. Diferentemente do que se observa no Vietnã, não se pode 
divisar, no Brasil, a existência de categorias de regulamentos técnicos conforme seu 
âmbito de aplicação. Os regulamentos técnicos criados pelo INMETRO, por exemplo, 
que assumem a forma jurídica de portarias ou de outras espécies normativas, têm 
aplicação em todo o território nacional brasileiro. 
 
5.1.5. Avaliação de conformidade e fiscalização de mercado 
 
De acordo com a Lei de Qualidade de Produtos e Mercadorias, os produtos e mercadorias 
são divididos entre o Grupo 1, que são denominados "produtos seguros", e o Grupo 2, 
que são "capazes de causar insegurança" (definido como "aqueles produtos e mercadorias 
que, em condições normais de transporte, armazenamento, preservação e uso para fins 
adequados, ainda podem causar danos latentes a humanos, animais, plantas, ativos ou ao 
meio ambiente")21.  Os produtos do Grupo 1 são controlados por produtores com base nas 

 
21 Ver alterações decorrentes do Decreto nº 74/2018 / ND-CP, o qual determina que a capacidade dos bens 
de causar a "insegurança" será determinada com base em sua natureza química, física e biológica; sua 
estrutura funcional e princípios; e seu transporte, armazenamento e condições de uso.  
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normas aplicáveis, enquanto os do Grupo 2 são controlados com base nos regulamentos 
técnicos relevantes da agência estatal competente, bem como pelos produtores com base 
nas normas aplicáveis. Diferentes ministérios são responsáveis pelo controle de qualidade 
dos produtos e mercadorias sob sua responsabilidade e pela emissão de listas de produtos 
e mercadorias que podem causar "insegurança" e estão sujeitos a inspeção obrigatória. 
 
Existem quatro organismos de certificação de produtos sob o STAMEQ: Centro de 
Certificação do Vietnã (QUACERT), que ajuda as empresas a cumprirem os padrões e 
práticas nacionais e internacionais, incluindo a certificação para atender aos padrões 
vietnamitas, outros padrões nacionais, regionais e internacionais; e três Centros de Teste 
e Garantia de Qualidade (QUATEST 1, 2 e 3), que são responsáveis por testar 
importações e exportações para conformidade com as normas e regulamentos técnicos.  
 
QUACERT é o organismo que certifica conformidade às normas vietnamitas e 
regulamentos técnicos (incluindo VietGAP para boas práticas agrícolas), bem como 
verifica conformidade de sistemas de gestão de acordo com normas internacionais (ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, GMP, ISO 27001, ISO / TS 
29001), normas estrangeiras (ASTM, JIS, DIN, GOST, BSI), normas regionais (EN, 
CEN). 
 
Figura 17 - Bens sujeitos a inspeção obrigatória, avaliação da conformidade e controle de qualidade 
(produzidos internamente, importados e para exportação) 
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Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
No mercado do Vietnã, na dimensão de regulação técnica e procedimentos compulsórios 
de avaliação da conformidade, um tipo de bem que merece destaque especial são veículos 
automotivos e suas partes, conforme relatório de barreiras comerciais anualmente 
publicado pelos EUA22. Desde 1º de janeiro de 2018, o Decreto 116/2017 / ND-CP tornou 
ainda mais rígidas as condições para a fabricação, montagem, importação e serviços 
automotivos e para garantias automotivas. De acordo com o Decreto, os importadores 
devem enviar certificados de emissão (de poluentes) e de segurança lote por lote, emitidos 
pelo Registrador do Vietnã (VR). As partes interessadas da indústria indicam que os testes 
de emissão e segurança lote por lote são extremamente caros e difíceis de implementar. 
Em janeiro de 2018, o Vietnã emitiu a Circular 03/2018 / TT-BGTVT, orientando a 
implementação do Decreto 116 com requisitos adicionais sobre homologações de 
veículos (VTAs) para peças automotivas (pneu, espelho lateral, farol e para-brisa) usadas 
na montagem de carros importados. Em setembro de 2018, o Primeiro-Ministro instruiu 
o Ministério dos Transportes a revisar as disposições da Circular 03 sobre os testes lote a 
lote. Desde o início de 2018, ao abrigo da Decisão 04/2017 / QD-TTg, o Vietnã exige que 
todos os veículos com menos de nove lugares tenham etiquetas energéticas e cumpram 
os padrões mínimos de eficiência energética. 
 
No Brasil, o Inmetro tem papel destacado em matéria de avaliação da conformidade. Na 
qualidade de acreditador, o Inmetro confere credibilidade aos organismos de avaliação da 
conformidade, especialmente de certificação, além de disciplinar aspectos técnicos de 
amplo conjunto de bens, entre os quais destacam-se aparelhos eletrodomésticos, 
autopeças, brinquedos e objetos destinados às crianças. O Inmetro, por meio de 
regulamentos técnicos, determina se o procedimento de avaliação da conformidade é 
vonlutário ou compulsório. Embora haja outras entidades responsáveis por regular a 
avaliação da conformidade (e.g. CONTRAN, IBAMA), o Inmetro, diferentemente do que 
se observa no Vietnã, tem posição central no sistema. 
 

 
22 USTR. Trade Barriers. Disponível em: 
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf. Acesso em: 29/01/2020. 
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5.2. Medidas sanitárias e fitossanitárias no Vietnã 
 
5.2.1. Considerações gerais 
 
As agências responsáveis por medidas SPS são obrigadas a coordenar com o Ministério 
da Agricultura e Desenvolvimento Rural e com o Escritório SPS acerca do conteúdo das 
notificações efetuadas ao Comitê SPS da OMC. O Vietnã é membro do Codex 
Alimentarius e da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e parte contratante da 
Convenção Internacional de Proteção Vegetal (IPPC). As regras básicas para questões 
relacionadas a SPS são definidas nos atos normativos que estipulam proteção vegetal e 
animal e quarentena, bem como nas leis sobre segurança alimentar e proteção ambiental. 
Para cada lei, existem atos normativos infralegais (decretos, portarias) que estabelecem 
mais detalhes para a implementação da lei. 
 
5.2.2. Atividade do Vietnã no Comitê SPS 
 
Desde de 2008, o Vietnã efetua notificações ao Comitê SPS da OMC. Os anos com maior 
número de notificações foram 2013 e 2014, com dezoito ocorrências. Se comparado com 
o Brasil, é número bastante pequeno de notificações efetuadas pelo país asiático, como 
mostra o gráfico abaixo: 
 
Figura 18 - Notificações do Vietnã e do Brasil ao Comitê SPS da OMC 

 
Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
Os temas das notificações do Vietnã ao Comitê SPS foram os seguintes: segurança 
alimentar, aditivos, saúde animal, alimentação animal, mudança na data de 
adoção/publicação/vigência, Escherichia coli. Segurança alimentar e alimentação animal 
foram os dois temas mais frequentes das notificações do Vietnã. 
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Figura 19 - Objeto da notificação 

 
Fonte: OMC. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
5.2.3. Estrutura de normalização e da regulação em matéria sanitária e 
fitossanitária 
 
Os padrões de saúde animal adotados pelo Vietnã geralmente observavam as normas 
estabelecidas no Código Sanitário de Animais Terrestres e no Código Sanitário de 
Animais Aquáticos da OIE. Cerca de 60% dos padrões do Codex foram adotados, mas o 
principal problema com a adoção de algumas normas sobre os níveis máximos de resíduos 
para pesticidas, medicamentos veterinários e contaminantes é a predominância de 
pequenas propriedades no setor agropecuário do país, característica que dificulta a 
aplicação de padrões internacionais mais elevados.  
 
Uma estratégia nacional de segurança alimentar para o período 2011-20 foi aprovada na 
decisão do Primeiro Ministro nº 20/QD-TTg de janeiro de 2012. A estratégia define 
objetivo geral de implementação de planos diretores sobre segurança alimentar desde a 
produção até o consumo. Também estabelece vários objetivos específicos, incluindo 
melhora no conhecimento geral de segurança alimentar e práticas de segurança alimentar, 
capacitação para o sistema de gestão da segurança alimentar, melhoria da garantia da 
segurança alimentar por produtores, processadores e comerciantes, mediante busca de 
certificação, e de prevenção eficaz de casos de intoxicação alimentar aguda. Para cumprir 
esses objetivos, a estratégia inclui lista de ações a serem realizadas por diferentes órgãos 
estaduais, como melhora no apoio institucional para a inocuidade dos alimentos nos 
escritórios regionais do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, mediante aperfeiçoamento da inspeção, do controle e do 
cumprimento dos regulamentos e de requisitos técnicos. 
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Em matéria legal, destacam-se as seguintes normas: Leis sobre Culturas (Lei Nº 31/2018 
/ QH14, emitida em 19 de novembro de 2018), sobre Pecuária (Lei nº 32/2018 / QH14, 
emitida em 19 de novembro de 2018), e sobre Pesca (Lei nº 18/2017 / QH14, emitida em 
21 novembro de 2017), bem como decretos sobre segurança alimentar de alimentos 
importados, sobre a implementação da Lei de Saúde Animal, sobre quarentena de animais 
aquáticos e produtos da pesca e sobre gestão de fertilizantes. Outros regulamentos 
relevantes incluem Circulares MARD sobre produtos fitofarmacêuticos permitidos e 
proibidos, em gestão de pesticidas e sobre os níveis máximos de resíduos (LMR) de 
pesticidas nos alimentos e uma Decisão do Ministro da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural sobre produtos sujeitos à quarentena de plantas. 
 
5.2.4. Temas sujeitos a requisitos SPS23 
 
Biotecnologia agrícola 
 
O processo de aprovação da biotecnologia agrícola do Vietnã é considerado lento e pouco 
transparente. Embora o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MARD), 
que tem função semelhante ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no 
Brasil, tenha aprovado dois produtos de biotecnologia agrícola para uso em alimentos e 
rações em outubro de 2018, 26 (vinte seis) produtos ainda permanecem na fila aguardando 
aprovação. O Vietnã é importador de produtos vegetais essenciais de biotecnologia, 
como, por exemplo, milho, grãos secos de destilador com solúveis (DDGS), soja para 
produção de ração animal e algodão para a indústria têxtil. 
 
Saúde Animal 
 
No final de 2017, o MARD iniciou a elaboração de Lei de Produção Pecuária para 
regulamentar a produção agropecuária. Apesar de inúmeras intervenções e de 
comentários formais sobre o projeto de lei ao Comitê de Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias da OMC, o Vietnã aprovou a lei no final de novembro de 2018. A versão 
final da Lei de Produção Pecuária veda importações de produtos animais produzidos com 
produtos químicos proibidos para uso doméstico. Os funcionários do MARD afirmam 
que, como não há substâncias proibidas especificamente mencionadas na lei, não haverá 
impacto no comércio. Em 2 de fevereiro de 2018, o Vietnã adotou o Decreto 15 sobre a 
aplicação da Lei de Segurança Alimentar (substituindo a Lei original conhecida como 
Decreto 38, de 2012). O Decreto 15 fornece novas orientações sobre registros, anúncios, 
certificados, rótulos, condições de trabalho, origens de alimentos e aditivos alimentares e 
jurisdição para questões de segurança alimentar. Embora o Decreto simplifique muitos 
dos procedimentos de importação de alimentos e produtos agrícolas, a incerteza 
permanece em muitos de seus aspectos. Diferentes ministérios do governo vietnamita, e 
mesmo departamentos dentro do MARD, parecem se contradizer no que diz respeito à 
interpretação do Decreto. Por exemplo, vários departamentos do MARD adotam 
definições diferentes para os produtos que podem ser considerados alimentos 
processados. Outra área de preocupação é a transferência de autoridade para propor 
limites máximos de resíduos (MRLs) para segurança alimentar do Ministério da Saúde 
do Vietnã (MOH) para o MARD, embora o MOH continue a autorizar oficialmente os 
MRLs.  
 

 
23 Esta seção é baseada nas informações contidas no relatório do USTR, disponível em: 
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf. Acesso em: 29/01/2020. 
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Registro de estabelecimentos de pecuária e frutos do mar 
 
De maneira similar aos requisitos determinados pelo MAPA no Brasil, o Vietnã exige 
que os estabelecimentos de carne, aves e pesca respondam questionário, cujas respostas 
devem ser aprovadas pelo Departamento Nacional de Garantia de Qualidade Agro-
Forestry Fisheries (NAFIQAD), a fim de que se reconheça adequação aos requisitos 
compulsórios de comercialização no país. Em 2017, como parte de uma reorganização do 
ministério, o MARD transferiu a responsabilidade pela aprovação dos estabelecimentos 
da NAFIQAD para o Departamento de Saúde Animal (DAH). As ações do DAH 
causaram desaceleração no registro de novas instalações, criando acúmulo significativo 
de pedidos sob análise. 
 
Produtos de miudezas 
 
Em setembro de 2013, o MARD anunciou a revogação da proibição do Vietnã sobre a 
importação das chamadas "miudezas brancas", como estômago e intestino de boi e porco 
e moela de frango. Esses produtos devem observar requisitos adicionais específicos. 
 
Produtos de Origem Vegetal 
 
Em janeiro de 2015, o Vietnã implementou nova Lei de Sanidade Vegetal e implementou 
decretos que atualizam seu regime regulatório nas áreas de quarentena fitossanitária, 
regulamentação de pesticidas e importação e exportação de produtos de origem vegetal. 
Essas medidas incluíram a Circular 30/2014/TT-BNNPTNT, que contém enumeração de 
artigos para os quais avaliações de risco de pragas (PRAs) devem ser fornecidas antes 
que o produto possa ser comercializado para o Vietnã, procedimento similar aos exigidos 
no procedimento de anuência pelo MAPA no Brasil.  
 
Medicamentos veterinários 
 
Em setembro de 2016, o Vietnã notificou à OMC o projeto de alteração da Circular 24 
sobre limites máximos de resíduos (LMR) para medicamentos veterinários em alimentos. 
A medida propunha banir certos medicamentos que antes eram permitidos de acordo com 
os LMRs estabelecidos pela Codex Alimentarius Commission (Codex). 
 
De forma geral, assim como Brasil, a regulação sanitária e fitossanitária do Vietnã parece 
em sintonia com as normas internacionais, notadamente aquelas concebidas no âmbito da 
Comissão do Codex Alimentarius, da Organização para Saúde Animal e da Convenção 
Internacional de Proteção dos Vegetais, da forma como prevista pelo Acordo SPS, da 
OMC. Excetuando o caso de medicamentos veterinários, as medidas destacadas 
constituem requisitos restritivos ao comércio admitidos pelas normas do sistema 
multilateral. 
 
5.3. Vietnã e Desenvolvimento Sustentável 
 
5.3.1. Considerações Gerais 
 
O Vietnã possui, em sua estrutura governamental, órgãos direcionados à proteção do meio 
ambiente e do desenvolvimento sustentável. O país participa de vários Acordos e 
Tratados Internacionais sobre a proteção do meio ambiente.  
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O desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente não são trabalhados de 
forma isolada pelo Vietnã. O país os integra nos processos de proibição de importação, 
licenciamento à importação, na regulação sobre investimentos, nos setores industriais, no 
setor de mineração e de serviços. 
 
5.3.2. Política Ambiental do Vietnã: visão panorâmica 
 
As questões sobre comércio internacional, normalmente, são disciplinadas pelo 
Ministério da Indústria e Comércio (Ministry of Industry and Trade). No entanto, quando 
as questões se relacionam com meio ambiente, podem ser tratadas pelo:  
 
- Ministério dos Recursos Naturais e Meio Ambiente (Ministry of Natural Resources and 
Environment) que também cuida de questões agrícolas pela regulação do uso da Terra 
- Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Ministry of Agriculture and Rural 
Development) que engloba as políticas agrícolas, de silvicultura, de pesca, de produtos de 
sal e os serviços de prestação agrícola, por exemplo, o Centro de Informática e Estatística, 
o Centro Nacional de Extensão Agropecuária e o Centro Nacional de Abastecimento de 
água Rural e Saneamento Ambiental.  
 
O Vietnã é signatário de várias Convenções e de Tratados Internacionais que possuem 
implicações ao comércio, quais sejam, a Convenção sobre o Patrimônio Cultural Mundial 
e a Conservação dos Recursos Naturais; a Convenção sobre Áreas Úmidas de Importância 
Internacional, especialmente do Habitat de Aves Aquáticas (Ramsar); a Convenção sobre 
o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Flora e Fauna Selvagem (CITES); 
o Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio; a 
Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima; a Convenção sobre Diversidade Biológica 
(CDB); a Convenção sobre Direito Marinho; a Convenção da Basileia sobre o controle 
do trânsito e eliminação de resíduos perigosos; a Convenção das Nações Unidas para o 
Combate à Desertificação (CCD); o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança; a 
Convenção de Viena sobre a Proteção da Camada de Ozônio; a Convenção de Estocolmo 
sobre Poluentes Orgânicos Persistentes; e a Convenção de Rotterdam sobre 
Consentimento Prévio Informado. 
 
Sobre a Legislação aplicável, destacam-se:  
 
- Lei de Proteção Ambiental (Law on Environment Protection, Nº 52/2005/QH11) e 
Decretos nº. 80/2006/ND-CP, emendado pelo Decreto nº 21/2008/ND-CP, e pelo Decreto 
Nº 29/2011/ND-CP, que estabelecem os princípios e os conteúdos das normas ambientais 
nacionais e detalham a sua aplicação.  
 
- Decreto sobre biossegurança para organismos geneticamente modificados, espécimes 
genéticos e produtos de organismos geneticamente modificados (Decree on biosafety for 
genetically modified organisms, genetic specimens and products of genetically modified 
organisms, nº. 69/2010/ND-CP), que dispõe sobre a avaliação de risco sobre organismos 
geneticamente modificados, biossegurança, condições de produção, comércio, 
importação e exportação, transporte, armazenagem e acreditação de laboratórios.  
 
- Lei do Imposto de Proteção Ambiental (Law on Environmental Protection Tax, nº 
57/2010/QH12), de 15 de novembro de 2010, que aplica o imposto sobre produtos 
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petrolíferos que destroem a camada de ozônio, bem como sobre o uso de sacos plásticos, 
pesticidas e herbicidas.  
 
- Lei Mineral (Mineral Law) de 2010, Decisão nº 2.427 de 2011, que prevê a estratégia 
nacional de recursos minerais não renováveis com o objetivo de que sejam geridos, 
protegidos, usados e explorados de forma racional. Todo o processo de uso dos recursos 
minerais deve ser realizado com tecnologias ambientalmente amigáveis. A Lei de 
Royalties de 2009 objetiva restringir a exploração dos recursos minerais de maneira 
desenfreada, com vistas à proteção ambiental e à melhoria da infraestrutura.  
 
5.3.3. Comércio e Meio Ambiente 
 
Quanto aos investimentos, a Lei do Investimento proíbe investimentos que sejam 
considerados nocivos à defesa, à segurança nacional, à ética histórica e cultural, às 
tradições vietnamitas e também nocivas aos bons costumes e ao meio ambiente. 
 
Assim, por exemplo, projetos de investimento com valor superior a ₫300 bilhões 
precisam passar por avaliação de investimento, onde será analisado o cumprimento de 
planos diretores de infraestrutura técnica, de uso do solo e de uso dos recursos naturais e 
minerais. São avaliados, portanto, requisitos de uso da terra, cronograma de implantação 
do projeto e, por fim, as condições ambientais. Nas zonas industriais, o Vietnã objetiva 
melhorar a qualidade dos investimentos mediante priorização de projetos dotados de alta 
tecnologia ecológica e de eficiência energética ecológica.  
 
A depender do tamanho do projeto de investimento, a Lei do Investimento determina que 
o processo avaliativo e a averiguação de critérios serão realizados pela Assembleia 
Nacional quando a potencialidade de ocasionar impacto ambiental for grande. 
 
Em relação a tarifas e meio ambiente, a partir de 1º de janeiro de 2012, o Vietnã 
implementou um imposto de proteção ambiental em cinco categorias de produtos, o que 
substituiu a antiga sobretaxa aplicada. Trata-se da aplicação da Lei do Imposto de 
Proteção Ambiental (Law on Environmental Protection Tax, nº 57/2010/QH12), de 15 de 
novembro de 2010, que aplica o imposto sobre produtos petrolíferos que destroem a 
camada de ozônio, bem como a sacos plásticos, pesticidas e herbicidas.  
 
As alíquotas do Imposto de Proteção Ambiental são aplicadas de acordo com o produto. 
As alíquotas podem ser mudadas de acordo com a autorização da Comissão Permanente 
da Assembleia Nacional e não se aplicam às mercadorias exportadas pelo Vietnã. Sendo 
assim, aboliram-se as sobretaxas aplicadas aos combustíveis petrolíferos sob Portaria nº 
38/2001/PL-UBTVQH10 para a aplicação do imposto de proteção ambiental. No quadro 
abaixo, há os produtos sujeitos ao imposto de proteção ambiental:  
 
Tabela 8 - Produtos sujeitos a imposto de proteção ambiental 

Item Descrição do Produto Unidade de Cálculo Quadro fiscal (Tax 
frame) 

Taxa de imposto 
(Tax rate (₫)) 

I - Gasolina, óleo, graxa 

1 Gasolina, exceto etanol Litro  1,000-4,000 1,000 

2 Aircraft fuel Litro 1,000-3,000 1,000 

3 Ólero diesel Litro 500-2,000 500 
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4 Petróleo Litro 300-2,000 300 

5 Óleo combustível Litro  300-2,000 300 

6 Lubrificante Litro 300-2,000 300 

7 Graxa Kg 300-2,000 300 

II – Carvão 

1 Lignite tonne 10,000-30,000 10,000 

2 Anthracite coal (anthracite) tonne 20,000-50,000 20,000 

3 Fat Coal tonne 10,000-30,000 10,000 

4 Outro carvão tonne 10,000-30,000 10,000 

III Hydrogen-
chlorofluorocarbon liquid 
(HCFC) 

Kg 1,000-5,000 4,000 

IV Saco de plástico tributável Kg 30,000-50,000 40,000 

V Herbicida que é restrito Kg 500-2,000 500 

VI  Pesticida que é restrito Kg 1,000-3,000 1,000 

VII Conservante de produtos 
florestais que é restrito 

Kg 1,000-3,000 1,000 

VIII Desinfetante de armazém 
restrito 

Kg 1,000-3,000 1,000 

Fonte: WTO, 2013  

 
Sobre bens sujeitos ao imposto de proteção ambiental, pode-se aplicar o Imposto sobre 
Valor Agregado, instituído em 1999, e, de acordo com a Lei sobre Imposto sobre Valor 
Agregado nº 13/2008/QH12, de 3 de junho de 2008, a alíquota pode variar entre zero, 5% 
e 10%. 
 
Quanto a medidas não tarifárias, há a proibição da importação de bens que podem ser 
considerados como prejudiciais à saúde, à segurança humana e nacional. Essas restrições 
às importações podem funcionar como resposta a Tratados e Convenções Internacionais 
de que o Vietnã é parte, por exemplo, a CDB e a CITES. Na tabela abaixo, há os produtos 
com Proibição de Importação.  
 
Tabela 9 - Produtos de importação proibida com fundamento ambiental 

Descrição do produto Base Legal  

Químicos tóxicos; Listas publicadas pelos 
Ministérios da Indústria e Comércio; Saúde; 
e Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Decreto nº 108/2008 / ND-CP de 7 de outubro de 2008; Decreto nº 
26/2011 / ND-CP de 8 de abril de 2011; Lei nº 23/2000 / QH10 de 9 
de dezembro de 2000; Decreto nº 58/2003 / ND-CP de 29 de maio de 
2003; Decisão nº 134/2003 / QDBCN de 25 de agosto de 2003; 
Decreto nº 100/2005 / ND-CP de 3 de agosto de 2005; Circular nº 
15/2009 / TTBNNPTNT de 17 de março de 2009; Circular n.º 
20/2010 / TTBNNPTNT de 2 de abril de 2010; Circular n.º 21/2013 
/ TTBNNPTNT de 17 de abril de 2013; Circular nº 25/2011 / TTBYT 
de 23 de junho de 2011 
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Lixo e resíduos que podem causar danos 
ambientais poluição e epidemias 
A Lei de Proteção Ambiental (Artigo 7) 
proíbe importações e trânsito de resíduos em 
qualquer forma. De acordo com o Artigo 43 
da Lei de Proteção Ambiental, a importação 
de sucata é um negócio condicional. O 
Ministério da Indústria e Comércio devem 
assumir a responsabilidade primária pela 
emissão regulamentos sobre critérios de 
negócios e condições aplicáveis a 
organizações e indivíduos envolvidos na 
importação de sucata, em coordenação com o 
Ministério de Recursos Naturais e Meio 
Ambiente 

Lei nº 52/2005 / QH11 sobre Proteção ambiental 

Fonte: WTO, 2013. Elaboração: CCGI/FGV 

 
Pelo Decreto nº 12/2006/ND-CP, de 23 de janeiro de 2006, as licenças de importação são 
emitidas pelo Ministério da Indústria e Comércio, embora as importações sejam 
regulamentadas por outros ministérios. O objetivo do controle não é o de determinar o 
valor ou a quantidade das importações, mas de fazer cumprir condições mínimas de 
qualidade, compatibilidade com a rede local, segurança monetária ou questões 
relacionadas à cultura. Denomina-se essa gestão das licenças de importação como “gestão 
de linha” (line management). Abaixo, tabela apenas com as licenças de importação 
requeridas:  
 
Tabela 10 - Produtos importados sujeitos a licenciamento de gerenciamento de linha 

HS Bens Formas de Gestão 

Ministérios dos Recursos Naturais e Meio Ambiente (Ministry of Natural Resources and Environment) 

3915; 4017; 4707; 6310; 7112; 7204; 
7404; 7503; 7602; 7802; 7902; 8002; 
810197; 810297; 810420; 810830; 
810930; 811020; 8111; 811222 

Sucatas Licença TBT 

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Ministry of Agriculture and Rural Development) 

3001; 3002 Fontes genéticas de plantas, animais 
e microrganismos usados para fins 
científicos 

Licença TBT/SPS 

ex 01 Animais e plantas selvagens sujeitos 
a importação e controle de acordo 
com a Convenção CITES 

Licença automática 

Fonte: WTO, 2013 Elaboração: CCGI/FGV 

 
As licenças de importação devem ser apresentadas antes do desembarque no Vietnã. 
Devem contar com os seguintes documentos: formulário de inscrição, cópias do 
certificado de registro da empresa, do contrato de importação ou documento a ele 
equivalente, fatura comercial, carta de crédito ou documentos de pagamento, e por fim, 
conhecimento do embarque. Com a documentação de acordo com o determinado pelo 
Vietnã, a licença de importação será emitida até no prazo de 7 dias úteis, sem a cobrança 
de taxa ou de encargo administrativo. A licença de importação é intrasferível e possui 
validade de 30 dias.  
 
Sobre regras de origem, o Vietnã requer que as mercadorias que estejam sujeitas a 
gerenciamento de importação, seja em razão das leis vietnamitas ou das Convenções e 
Tratados de que façam parte, apresentem certificados de origem. São exigidos, portanto, 
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certificados de origem quando os bens são considerados como potenciais para prejudicar 
a segurança social, a saúde pública e o meio ambiente. A emissão dos certificados de 
origem é feita pelo Ministério da Indústria e Comércio.  
 
No setor de mineração, o Vietnã objetiva estabelecer o desenvolvimento de indústrias de 
mineração de grande escala que sejam sustentáveis e utilizem alta tecnologia. Segundo o 
Vietnã, a mineração é atividade econômica fundamental para o alcance do 
desenvolvimento sustentável na medida em que está relacionada a importantes indústrias, 
por exemplo, eletricidade, metalurgia, produtos químicos, fertilizantes e materiais de 
construção. Aplica-se a Lei Mineral (Mineral Law) de 2010 e Decisão nº 2.427 de 2011, 
Lei de Royalties (2009). 
 
No setor de serviços, o Plano Diretor para o Desenvolvimento do Setor de Serviços até 
2020 promoveu o papel dos serviços na economia de modo que sejam realizados de 
acordo com os padrões internacionais, funcione como um modelo de industrialização e 
modernização com o objetivo de garantir o desenvolvimento sustentável. Entre os 
serviços de mais importância para o Vietnã, estão o transporte aéreo e terrestre, em 
relação aos quais preocupa-se com a proteção ambiental. 
 
6. Comércio de Serviços 
 
O presente capítulo foi baseado na última versão do Relatório de Política Comercial (TPR)24 do Vietnã, 
publicado pela OMC em abril de 2021, complementado por informações coletadas no relatório de 
barreiras comerciais produzidos pelo USTR e por dados disponibilizados no Fundo Monetário 
Internacional, Banco Mundial e no Conselho de Serviços da OMC. 
 
6.1. Características do comércio de serviços no Vietnã 
 
Embora os serviços sejam a mais relevante atividade da economia vietnamita, vários 
subsetores de serviços permanecem nos estágios iniciais de desenvolvimento, 
aparentemente por causa de deficiências estruturais, incluindo taxas de crescimento 
comparativamente baixas, indisponibilidade e ineficiência de serviços modernos, 
ambiente legal e regulatório inadequado, práticas administrativas desatualizadas. Para 
abordar essas deficiências, desde 2011, o Plano Diretor para o Desenvolvimento do Setor 
de Serviços do Vietnã, tem promovido a modernização do setor na economia do país. O 
objetivo geral do Plano consiste em elevar o setor de serviços aos padrões internacionais, 
em termos de qualidade e de competitividade, desenvolvendo subsetores com grande 
potencial de competitividade e elevado valor agregado. As autoridades do país asiático 
esperam que essas medidas sirvam ao processo nacional de industrialização e de 
modernização econômica e institucional, de forma a garantir desenvolvimento 
sustentável e mudança gradual para uma economia baseada no conhecimento. 
 
A participação dos serviços na composição do PIB é de 41% (2019). O setor emprega 
aproximadamente 35% (2019) da força de trabalho do país. A falta de mão de obra 
adequada, com ensino superior e conjuntos de habilidades adequadas, no entanto, parece 
ser a principal restrição ao crescimento e aumento da produtividade do setor. Os 

 
24 A maior parte desta seção foi atualizada conforme informações da Revisão de Política Comercial do 
Vietnã, publicado em abril de 2021. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp510_e.htm. Acesso em: 11/05/2021. Trechos explicativos de 
instituições e políticas que eram mais completos no documento de 2013 foram mantidos. 
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principais serviços são os seguintes: comércio por atacado e varejo (incluindo reparação 
de veículos motorizados/motocicletas), administração pública e defesa, alojamento e 
alimentação; transporte; educação e treinamento. 
 
Os serviços facilitam todas as atividades econômicas, incluindo a produção e o comércio 
de bens. Embora nem sempre produzam exportação direta, o desempenho dos subsetores 
de serviços continua sendo importante componente da competitividade internacional 
geral. No entanto, o comércio de serviços continua sendo componente menor do comércio 
exterior do Vietnã. Conforme informações do Banco Mundial, o comércio em serviços 
correspondeu em 2019 a 13.6% do PIB vietnamita. Em 2019, foram importados US$ 19 
bilhões em serviços e exportados cerca de US$ 17 bilhões. Portanto, a balança comercial 
vietnamita em serviços foi deficitária em cerca de US$ 2 bilhões em 201925.  
 
6.2. Compromissos gerais no âmbito do Acordo Geral sobre 
Comércio de Serviços 
 
O mercado de serviços do Vietnã foi parcialmente liberalizado como resultado de sua 
acessão à OMC, criando oportunidades de rápida expansão em uma variedade de setores, 
incluindo varejo e transporte. Seus compromissos sob o GATS cobrem 11 setores 
principais de serviços (de 12 categorias de serviços) e 105 (ou mais de 110 de acordo com 
as autoridades) subsetores (de 155 subsetores categorias). Em alguns casos, o Vietnã 
reserva-se o direito de limitar propriedade de empresas prestadoras de serviço com 
atuação no mercado nacional. Em serviços de telecomunicações, por exemplo, os limites 
podem ser de 49% ou 65%, dependendo do tipo de atividade prestada. As autoridades 
indicaram que 100% de propriedade estrangeira é permitida na maioria dos setores de 
serviços e de subsetores abarcado pela lista do GATS do Vietnã. A lista de isenções do 
Artigo II (MFN), com preferências estendidas sob os tratados de investimento bilaterais 
do Vietnã, bem como sob acordos nos serviços audiovisuais, transporte marítimo e 
determinados serviços relacionados com o transporte marítimo, continua inalterada. 
 
Após acessão à OMC, o Vietnã ajustou, modificou, complementou ou promulgou leis e 
regulamentos nacionais relevantes para cumprir seus compromissos multilaterais. Apesar 
da ausência de novos documentos legais ou da alteração das leis existentes e de 
regulamentos em alguns setores onde foram assumidos compromissos, o Vietnã considera 
que tem cumprido seus compromissos multilaterais, expressos, por exemplo, no 
Protocolo de Adesão do país. De acordo com as autoridades, em geral, as leis e 
regulamentos do Vietnã nos setores de serviços são consistentes com os compromissos 
da OMC e do GATS. O efeito dos compromissos do GATS depende de regulamentos de 
implementação domésticos. As autoridades indicaram que a complexidade do sistema 
jurídico do Vietnã não afeta sua capacidade de cumprir os compromissos da OMC. 
 
Como contraponto às informações prestadas pelo governo vietnamita, destaca-se tema 
específico e atual sobre a regulação de serviços no Vietnã, que foi abordado no Relatório 
Anual do Conselho sobre comércio em serviços, do Conselho Geral do GATS da OMC26. 
No texto, verifica-se que, com base em requisição do Japão e dos EUA, o Conselho do 
GATS tem abordado, reiteradamente, a adoção de medidas de segurança cibernética 
excessivamente restritivas pelo Vietnã. O país asiático observou, em resposta ao 

 
25 Tais dados foram disponibilizados pelo Banco Mundial. 
26 WTO. Annual report of the Council for Trade in Services to the General Council - 2020. Disponível em: 
directdoc.aspx (wto.org). Acesso em 18/02/2020. 
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questionamento dos dois países, que seu processo legislativo era aberto e transparente, e 
que os comentários das partes interessadas continuariam a ser revistos à medida que o 
processo avançasse. 
 
O tema de segurança cibernética é importante para área de serviços no Vietnã e, por isso, 
merece detalhamento. Em 12 de junho de 2018, a Assembleia Nacional do Vietnã 
promulgou a Lei de Segurança Cibernética27 (Law on Cybersecurity No: 24/2018/QH14), 
que regula as atividades de proteção da segurança nacional e garantia da ordem e 
segurança social no ciberespaço; e as responsabilidades das agências, organizações e 
indivíduos envolvidos. A Lei de Segurança Cibernética do Vietnã estabelece obrigações 
que – do ponto de vista do comércio internacional – constituem restrições à livre 
circulação de deteminados serviços, a saber28: 

 Localização de dados - os provedores de serviços onshore e offshore serão 
obrigados a armazenar dados de usuários vietnamitas no Vietnã. Os provedores 
de serviços incluem: 

o Empresas que prestam serviços em uma rede de telecomunicações, 
Internet ou outro serviço de valor agregado online; 

o Empresas envolvidas na coleta, utilização e processamento de dados do 
usuário, incluindo informações pessoais 

As informações que precisam ser armazenadas localmente devem incluir informações 
pessoais dos usuários, relacionamentos online e todos os outros dados gerados pelos 
usuários. Mais clareza sobre questões como a duração do armazenamento de dados dos 
usuários e restrições à transferência internacional de dados podem ser fornecidas por meio 
de decretos e circulares subsequentes. 

 Escritório local - Entidades offshore sob a alçada da lei precisam estabelecer uma 
filial ou escritório de representação no Vietnã. 

 Controle de conteúdo e auditorias — O Ministério de Informação e Comunicações 
e a agência de segurança cibernética, sob o Ministério de Segurança Pública, têm 
autoridade para solicitar que os provedores de serviços onshore e offshore 
removam o conteúdo ofensivo. Ambas as entidades também podem realizar 
auditorias dos sistemas de informação, que pode incluir avaliação de: 

o Dispositivos digitais, hardware e sistemas de software; 
o Dados transmitidos, processados e armazenados 

 
A autoridade governamental será solicitada a enviar um aviso ao proprietário do sistema 
pelo menos 12 horas antes da auditoria e fornecerá os resultados da auditoria no prazo de 
30 dias, contados a partir da conclusão do procedimento. 
 
6.3. Acordos regionais e bilaterais de serviços na ASEAN 
 
O comércio de serviços é disciplinado também por acordos comerciais preferenciais, 
denominados RTAs na OMC.  O ponto central é o acordo no âmbito da estrutura da 
ASEAN.  Todos os capítulos de serviços desses RTAs, que se referem ao Artigo XV do 
GATS, seguem a abordagem de lista positiva. 

 
27 Vietnã. Law on Cybersecurity No: 24/2018/QH14. Disponível em: 
https://www.economica.vn/Content/files/LAW%20%26%20REG/Law%20on%20Cyber%20Security%20
2018.pdf. Acesso em: 18/02/2020. 
28 GPMI. Vietnam Approves New Law on Cybersecurity. Disponível em: 
https://www.gpminstitute.com/publications-resources/Global-Payroll-Magazine/december-2018/vietnam-
approves-new-law-on-cybersecurity. Acesso em: 18/02/2020. 
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 O setor de serviços está coberto pelos acordos comerciais regionais do Vietnã no âmbito 
da ASEAN (os acordos da ASEAN com a Austrália e Nova Zelândia; China; Hong Kong, 
China; Índia; e o República da Coreia). Além disso, o Vietnã, como parte contratante 
individual, tem acordos de comércio bilateral que cobrem serviços com a União 
Econômica da Eurásia, União Europeia, Japão, o República da Coréia e os Estados 
Unidos. Também assumiu compromissos de serviços na CPTPP e no RCEP, 
recentemente assinado. Exceto no caso do CPTPP, todos os capítulos de serviços ou 
acordos decorrentes desses acordos, mencionam o Artigo XV do GATS e seguem o 
critério de lista positiva. As autoridades sustentam que os acordos comerciais regionais, 
em particular o ASEAN FTA, implicam a liberalização através dos compromissos do 
GATS + em alguns setores e subsetores. 
 
A seguir, relatam-se aspectos gerais das disciplinas jurídicas dos diversos tipos de 
serviços no Vietnã. 
 
6.4. Serviços financeiros 
 
6.4.1. Bancário e financeiro 
 
O setor de serviços financeiros, que foi progressivamente liberalizado em linha com o 
acordo comercial com os Estados Unidos e com compromissos do GATS, cresceu 
rapidamente nos últimos anos no país asiático. Empréstimos e depósitos cresceram 16% 
e 7,8%, respectivamente, em uma base anual entre 2015 e 2018. O setor bancário do 
Vietnã, no entanto, ainda tenha taxa de penetração inferior a 40%. A relação empréstimo-
depósito tem se mantido estável em torno de 83% desde 2015, destacando uma forte 
oferta interna de fundos para empréstimos na economia. A economia do Vietnã 
apresentou desaceleração entre 2008 e 2012, em razão principalmente da bolha de preços 
de ativos, seguida de adoção de política monetária contracioista. Em 2019, os serviços 
financeiros representavam 5,9% do PIB e empregavam 0,9% da força de trabalho. 
Consequentemente, a produtividade do trabalho do setor está entre as mais altas do país. 
 
A partir de 2007, mudanças legislativas foram realizadas com objetivo estratégico de 
alcançar paridade com os principais países da ASEAN e para a implementação total dos 
compromissos do GATS sobre serviços bancários29. Desde então, instituições de crédito 
estrangeiras foram autorizadas a estabelecer presença comercial no Vietnã de diversas 
formas, incluindo escritórios de representação, filiais de bancos comerciais estrangeiros, 
bancos de joint-venture com contribuição de capital estrangeiro não superior a 50% do 
capital alocado e bancos com capital 100% estrangeiro. Restrições às atividades de 
levantamento de depósitos em moeda local (VND) por agências de bancos estrangeiros 
foram removidas em 1 de janeiro de 2011. A um banco de propriedade 100% estrangeira 
é concedido MFN integral e tratamento nacional no que diz respeito ao estabelecimento 
de presença comercial. Desde a acessão à OMC, instituições de crédito estrangeiro foram 

 
29 Para fins de comparação com a regulação brasileira ver Constituição da República Federativa do Brasil, 
Artigo 192 e Título X, art. 52, das disposiçôes transitórias). Ver também Resolução 4122/2012 do Banco 
Central do Brasil, que estabelece requisitos e procedimentos para constituição, autorização para 
funcionamento, cancelamento de autorização, alterações de controle, reorganizações societárias e 
condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais das instituições que especifica. 
Consultar ainda a Lei 4131/1962 (diploma que disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas 
de valores para o exterior). 
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autorizadas a emitir cartões de crédito com base em tratamento nacional. As autoridades 
indicaram que as restrições restantes estão em linha com as reservas da OMC, incluindo 
restrições à participação acionária de investidores estrangeiros em bancos comerciais do 
Vietnã e restrições à abertura de escritórios de transações fora da sede de um banco 
estrangeiro. 
 
O banco central, o Banco do Estado do Vietnã (SBV), é a principal agência reguladora 
financeira e a única agência de supervisão bancária no país. O SBV, agência de nível 
ministerial do governo, não parece ser totalmente independente, pois continua a operar 
sob a supervisão do governo. Uma lei de junho de 2010 sobre o Banco do Estado do 
Vietnã (em vigor em 1º de janeiro de 2011), que confirma sua independência (sob a 
perspectiva formal) na implementação, administração e seleção de instrumentos, é 
considerada importante mudança. A Lei de 2010 expandiu a independência do SBV em 
algumas áreas-chave de operação, como, por exemplo, o fornecimento de liquidez de 
apoio ao sistema bancário, condução de política monetária, gestão de reservas em moeda 
estrangeira e taxas de câmbio e emissão de licenças bancárias. Também confirmou sua 
autoridade na fiscalização e na supervisão bancária geral. A lei também estabeleceu o 
dever do SBV de prestar contas à Assembleia Nacional, um passo no sentido de uma 
maior transparência no processo de tomada de decisões. 
 
Para garantir a estabilidade do setor financeiro e para promover sua eficiência, o FMI, o 
Banco Mundial e outros doadores internacionais ajudam o Vietnã a implementar reformas 
focadas na reestruturação de bancos com capital aberto. O SBV, igualmente, introduziu 
mais transparência no sistema, com maior quantidade de dados e informações fornecidas 
em seu site. Em 2011, uma empresa de auditoria independente (Ernst & Young) 
assessorou o SBV em sua autoavaliação do cumprimento dos 25 Princípios Fundamentais 
da Basiléia (BCPs). Em 2012, o Governo assinou acordo com o FMI e o Banco Mundial 
sobre a implementação do Programa de Avaliação do Setor (FSAP) do Vietnã em 4 fases 
(de outubro de 2012 a maio de 2013). Um dos principais componentes do FSAP é avaliar 
a conformidade com os 25 BCPs. A respeito de Padrões de Basiléia II, um cronograma 
SBV fornece todas as normas a serem implementadas. 
 
O Vietnã tem adotado medidas para melhorar a eficiência, segurança e transparência de 
seu sistema bancário, incluindo a reestruturação do sistema, a fim de fortalecer a posição 
de bancos financeiramente fracos e de lidar com ina. Apesar de o país não ser membro 
do Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, o Governo decidiu sobre o cumprimento 
dos requisitos de Basileia II como um objetivo para o sistema bancário. A este respeito, 
a Comissão Nacional de Supervisão Financeira estimou em setembro de 2018 que os 
bancos vietnamitas precisavam dobrar seu capital estatutário. As autoridades pretendiam 
cumprir integralmente com os requisitos da Basileia II até 1 de janeiro de 2020, mas dado 
o tamanho do desafio para pequenos bancos, as autoridades agora pretendem atingir essa 
meta até 2023. Até o final de 2019, apenas 18 bancos (16 vietnamitas e 2 com 
investimento estrangeiro), de um total de quase 50, atenderam aos requisitos antes do 
prazo original. Em 2019, alguns grandes bancos (Agribank, VietinBank e Vietcombank) 
solicitaram um aumento adicional limites de propriedade estrangeira ou a permissão de 
pagamento de dividendos em ações ao invés de dinheiro. Outros bancos optaram por listar 
suas ações ou oferecer oportunidades levantar capital por meio de IED, como a compra 
de uma participação de 15% no BIDV pelo banco coreano KEB Hana em 2019. Desde 
2016, nove bancos comerciais de ações conjuntas foram listados na HOSE (bolsa de 
valores do país), totalizando 21 bancos comerciais listados, incluindo 3 SOCBs. 
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Os regulamentos sobre limites e índices prudenciais têm sofrido diversas alterações nos 
anos recentes. A Circular SBV nº 22/2019 / TT-NHNN (estipulando os limites e a relação 
de garantia de segurança em operação de bancos e sucursais de bancos estrangeiros), 
emitida em 15 de novembro de 2019, prescreve níveis mínimos de 9% para a razão de 
adequação de capital (CAR) dos bancos. De acordo com o Relatório Anual do SBV de 
2019, o CAR geral dos bancos no Vietnã foi de 12,1% (os SOCBs em 9,5%, bancos 
comerciais de ações conjuntas com 11,2%, joint-ventures e bancos estrangeiros com 
25,9% e empresas financeiras e leasing financeiro em 19,5%). A Circular também 
estipula índices prudenciais para o limite de crédito, taxa de acessibilidade, taxa máxima 
de fundos de curto prazo para empréstimos, limite de contribuição de capital, os 
empréstimos pendentes para o valor total dos depósitos. Lei nº 06/2012 / QH13 sobre 
Seguro de Depósito e seu Decreto de implementação nº 68/2013 / ND-CP exige que as 
instituições de crédito apliquem um esquema de seguro de depósito e informem seus 
clientes. A Circular SBV nº 39/2011 / TT-NHNN, emitida em 15 de dezembro 2011, 
continua a regular as atividades de auditoria independente de instituições de crédito e 
filiais de bancos estrangeiros e estipula o escopo das atividades de auditoria. 
 
O tratamento de empréstimos inadimplentes (NPLs) em instituições de crédito também 
foi objetivo fundamental para o Governo nos últimos anos. A Viet Nam Asset 
Management Corporation (VAMC), estabelecida pelo Decreto nº 53/2013/ND-CP 
(estabelecimento, organização e funcionamento do VAMC), emitido em 18 de maio de 
2013, conforme alterado pelo Decreto nº 18/2016 / ND-CP (alteração e adição a uma série 
de artigos do Decreto que institui e organiza o VAMC) e a intervenção da SBV no 
programa piloto do Esquema de Resolução de NPL conforme exigido pela Resolução do 
Parlamento nº 42/2017/QH14 (em pilotagem na liquidação de dívidas incobráveis de 
instituições de crédito), emitida em 21 de junho de 2017, desempenhou um papel 
fundamental na manutenção da razão de inadimplência no balanço de todo o sistema das 
instituições de crédito em 1,9% em 2018 (4,1% em 2012). O VAMC oferece uma janela 
de refinanciamento para capital novo para instituições de crédito, que recebem dinheiro 
fresco ou títulos do VAMC em troca de seus NPLs. A Resolução nº 42/2017 / QH14 
permite que instituições de crédito apreendam garantias e vender e negociar NPLs com 
atores não governamentais em preços inferiores ao valor contábil. No final de 2018, o 
VAMC detinha 17% de todos os NPLs pendentes no sistema, e cerca de metade deles 
(49%) estão nas mãos de instituições de crédito que utilizam um risco de crédito provisão. 
Em fevereiro de 2020, 12 bancos, alguns dos quais são grandes SOCBs, transferiram 
todos os seus NPLs pendentes para o VAMC. Durante os primeiros três trimestres de 
2020, dívidas incobráveis de VND 1,08 trilhão foram vendidas para a VAMC. 
 
A Circular SBV nº 13/2018 / TT-NHNN (regulamentos sobre o sistema de controle 
interno de bancos comerciais e agências de bancos estrangeiros), emitida em 18 de maio 
de 2018, introduziu alterações na governança e administração de instituições de crédito 
com o objetivo de prevenir, abordar e mitigar perdas e falhas no sistema bancário em 
tempo hábil. Ele prescreve três linhas de controle interno que deve ser estabelecido para 
mitigar o risco nas atividades bancárias: (i) controle gerencial no desempenho e recursos 
humanos; (ii) gestão de riscos legais e externos por departamentos; e (iii) auditoria 
interna. O Governo teve como objetivo implementar efetivamente limites para 
propriedade cruzada dentro do sistema bancário, conforme previsto na Lei das 
Instituições de Crédito. A Circular SBV nº 46/2018 / TT-NHNN (regulamentos sobre 
tempo, ordem e procedimento para transferência de principais acionistas de uma 
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instituição de crédito e pessoas relacionadas de acionistas que detêm mais de 5% do 
capital estatutário de outra instituição de crédito), emitida em 28 de dezembro de 2018, 
conforme alterado pela Circular SBV nº 14/2019 / TT-NHNN (alteração e adição a uma 
série de artigos nas circulares que dispõe sobre o regime de reporte periódico do SBV), 
emitido em 30 de agosto de 2019, espera-se acelerar o período de transição para 
transferência de ações em mãos de pessoas físicas e acionistas institucionais (com 
participação majoritária em outra instituição de crédito) abaixo dos limites estabelecido 
por lei, ou seja, 5% e 15%, respectivamente. 
 
Os objetivos do SBV incluem conter a taxa de inflação abaixo da meta, mediante 
manutenção da estabilidade macroeconômica e garantia de liquidez adequada nas 
instituições de crédito, assim como estabilidade das taxas de câmbio e do mercado de 
câmbio, contribuindo para estabilizar a taxa de juros de mercado.  O SBV tem 
administrado ferramentas de política monetária para atender prontamente às necessidades 
de liquidez das instituições de crédito e a manutenção das taxas de juro interbancárias em 
níveis adequados, de acordo com as condições macroeconômicas, a evolução do mercado 
e os objetivos de desenvolvimento. As taxas de empréstimo e depósito de instituições de 
crédito diminuíram nos últimos anos. Atualmente, as taxas de juros médias anuais para 
depósitos em moeda local rondam os 6%, enquanto as taxas médias ativas são, m média, 
de 10%. O SBV fixa a taxa máxima de empréstimo em cada período, conforme prescrito 
pelo Artigo 13 da Circular SBV Nº 39/2016 / TT-NHNN, e não intervém em arranjos 
comerciais entre instituições de crédito e seus clientes. A Circular anterior, que 
regulamenta as atividades de concessão de crédito de instituições financeiras e sucursais 
de bancos estrangeiros a clientes, também realça a autonomia das instituições de crédito 
sobre aceitar ou recusar pedidos de empréstimo de seus clientes e negociar as condições 
relacionadas (empréstimo taxas). Dois bancos estatais implementam políticas de crédito 
preferenciais; as do Banco de Desenvolvimento do Vietnã visam apoiar as políticas 
econômicas, e as do Banco do Vietnã para Políticas Sociais são direcionadas às políticas 
sociais de apoio aos pobres, às áreas remotas e à agricultura. 
 
Para mitigar o impacto adverso da pandemia de COVID-19, o SBV implementou medidas 
relativas a créditos e taxas de juros para aliviar contratempos negativos sofridos pelos 
clientes, seguindo as instruções do Governo e do Primeiro-Ministro. A Circular SBV nº 
01/2020 / TT-NHNN, emitida em 13 de março 2020, e a Portaria SBV nº 02 / CT-NHNN, 
emitida em 31 de março de 2020, criam a base legal e fornecem orientação às instituições 
de crédito sobre a reestruturação de dívidas e juros para clientes e sobre a manutenção de 
baixas taxas de juros e taxas para clientes que implementam projetos de produção e 
negócios. A Circular SBV nº 05/2020 / TT-NHNN, emitida em 7 de maio de 2020, e 
Decisão SBV nº 925 / QD-NHNN, emitido em 13 de maio de 2020, prescrevem o 
refinanciamento do Banco do Vietnã para Políticas Sociais com o objetivo de permitir 
que os empregadores peçam empréstimos para cobrir salários e outros benefícios 
trabalhistas. Adicionalmente, o SBV reduziu as taxas de juros três vezes durante 2020 
(em 17 de março, 13 de maio e 1 de outubro) para fornecer liquidez às instituições de 
crédito. O Vietnã considera que obteve resultados significativos na melhoria do quadro 
jurídico para o setor, garantindo a estabilidade das instituições de crédito, melhorando a 
qualidade do crédito por meio da resolução de NPLs, atendendo aos padrões 
internacionais de adequação de capital pelos bancos e reduzindo a propriedade cruzada. 
No entanto, a reestruturação das instituições de crédito e a necessidade de acompanhar de 
perto os índices de inadimplência continuam a ser elementos-chave em documentos legais 
recentes, como a Estratégia de Desenvolvimento do Setor Bancário do Vietnã até 2025, 
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Visão para 2030, aprovada por Decisão do Primeiro Ministro Nº 986 / QD-TTg de 8 de 
agosto de 2018 e o Plano Diretor de Reestruturação de Instituições de Crédito e Resolução 
NPL no Período 2021-25, recentemente elaborada pela SBV.  
 
Informações complementares podem ser extraídas do relatório de barreiras comerciais 
produzido pelos EUA – Trade Barriers30. O documento, que contém informações 
atualizadas sobre serviços financeiros no país asiático, indica que investidores 
estrangeiros podem estabelecer subsidiárias bancárias com 100% de propriedade 
estrangeira ou podem assumir participações em bancos domésticos (bancos comerciais 
com qualquer valor de propriedade privada) ou bancos no modelo joint venture no Vietnã. 
O capital total detido por instituições estrangeiras e investidores individuais em bancos 
de nacionais está limitado a 30%, enquanto o capital total detido por investidor 
estrangeiro estratégico (definido pelo Vietnã como uma instituição de crédito estrangeira 
que corresponda a certos critérios relacionados à capacidade de ajudar o banco 
vietnamita) é limitado a 20%. O capital estrangeiro em bancos de joint venture é limitado 
a 50%. Segundo o relatório, bancos estrangeiros têm manifestado preocupações sobre as 
disposições da Lei das Instituições de Crédito, que limita o empréstimo de filiais de 
bancos estrangeiros no Vietnã com base em seu capital local, em vez do capital global do 
banco matriz. 
 
No mesmo documento produzido pelo USTR31, indica-se que, em relação aos serviços de 
pagamento eletrônico, o Vietnã tem buscado promover o desenvolvimento da indústria 
local. Em 2016, duas redes de processamento de pagamentos vietnamitas foram 
consolidadas em um monopólio, o National Payments Corporation of Vietnam (NAPAS), 
que é parcialmente propriedade do State Bank of Vietnam. O Vietnã então emitiu a 
Circular 19/2016/TT-NHNN, determinando que todos os serviços domésticos e 
internacionais, as transações de crédito e de débito de varejo sejam processadas por meio 
do NAPAS a partir de janeiro de 2018. A exigência proíbe os fornecedores estrangeiros 
de serviços de pagamento eletrônico de fornecer o serviço integralmente numa base 
transfronteiriça (ou seja, sem envolver o NAPAS, um fornecedor de serviços 
concorrente). 
 
Outra fonte importante de informações acerca dos serviços financeiros no Vietnã é o 
relatório de acompanhamento do Fundo Monetário Internacional, relativo ao art. IV do 
acordo constitutivo do Fundo.32 No relatório, verifica-se a continuidade das reformas 
econômicas no Vietnã: os sistemas monetário e fiscal estão sendo gradualmente 
modernizados e o controle acionário das grandes empresas estatais está sendo, 
paulatinamente, transferido para investidores particulares. O combate à corrupção, desde 
2016, resultou em sentenças condenatórias significativas, em uma nova lei anticorrupção 
e na conclusão de Avaliação de Gestão de Investimento Público, que busca sedimentar 
preceitos de integridade do governo. No entendimento do FMI, entretanto, a lista de 
reformas é ainda mais longa e a economia forte oferece oportunidade para alterações mais 
ambiciosas, a fim de aumentar o investimento, reduzindo procedimentos administrativos 

 
30 USTR. Trade Barriers. Disponível em: 
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf. Acesso em: 29/01/2020. 
31 USTR. Trade Barriers. Disponível em: 
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf. Acesso em: 29/01/2020. 
32 IMF. 2019 Article IV Consultation— Press release; Staff report and statement by the Executive Director 
for Vietnam. Disponível em: Vietnam: 2019 Article IV Consultation; Press Release; Staff Report; and 
Statement by the Executive Director for Vietnam (imf.org). Acesso em: 19/02/2020. 
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e de licenciamento e barreiras comerciais. O corpo técnico do FMI continua envolvido 
em amplo programa de desenvolvimento de capacidades com o Vietnã. 
 
No Relatório, os diretores do Fundo observaram ainda a ocorrência de reformas no setor 
financeiro, incluindo a mudança dos modelos de negócios bancários para empréstimos a 
famílias e empresas privadas, acompanhadas por limites de crescimento de crédito 
agregado mais prudentes e o aprofundamento dos mercados de títulos e ações, que reduziu 
os riscos à estabilidade financeira, melhorou a qualidade da intermediação financeira e 
impulsionou o crescimento econômico do país. Os diretores do FMI saudaram também a 
adoção dos padrões Basileia II pelo Vietnã e incentivaram a recapitalização rápida dos 
bancos estatais sistêmicos e a construção de estrutura macroprudencial moderna para 
substituir os limites quantitativos de crédito e lidar com os riscos potenciais de 
estabilidade financeira. 
 
6.4.2. Seguro 
 
O mercado de seguros do Vietnã progrediu em quantidade e qualidade. Embora ainda 
pequeno em comparação a muitos outros países asiáticos, desde a acessão à OMC vem 
crescendo rapidamente a partir de base inicial baixa. O crescimento é impulsionado pela 
crescente presença de empresas estrangeiras, o que tem estimulado as empresas locais a 
adotarem práticas mais competitivas. 
 
O mercado oferece atualmente mais de 2.478 produtos de seguros não-vida e 544 
produtos de seguros de vida. No final de 2019, havia 67 seguradoras, de acordo com a 
Autoridade de Supervisão de Seguros (ISA) sob o MOF. Também no final de 2019, 18 
seguradoras de vida operavam no Vietnã; Bao Viet Life (74% das ações detidas pela 
Estado) e três empresas estrangeiras (Prudential Viet Nam Assurance (Reino Unido), 
Manulife Viet Nam (Canadá) e Daí Ichi Life Insurance (Japão) controlam a maior parte 
do mercado (71% das receitas de prêmios). Existem 31 empresas de seguros não-vida 
operando em Viet Nam; as quatro maiores empresas neste segmento - todas as empresas 
nacionais (Bao Viet Insurance, PetroVietnam Insurance, Post and Telecommunication 
Insurance e Bao Minh Insurance) - representaram 50,9% da receita de prêmios em 2019. 
Entre 2013 e 2020, a receita total do setor cresceu em média anual de 19,7%, sendo a 
receita de prêmios e investimentos atividades em 20,2% e 19,4%, respectivamente. O 
seguro de vida cresceu em um ritmo mais rápido do que os seguros não-vida e, em 2018, 
quase dois terços (64,7%) dos prêmios de seguros eram relativos a seguros de vida. As 
autoridades indicam que quase todas as seguradoras foram lucrativas em 2019. 
 
Em anos recentes, houve mudança regulatória significativa no setor de seguros. No caso 
de os critérios de licenciamento serem inconsistentes ou incompatíveis com os 
compromissos do GATS do Vietnã, as obrigações multilaterais prevalecem. Desde 
janeiro de 2008, empresas com investimento estrangeiro foram autorizadas a fornecer 
serviços de seguro obrigatório (incluindo cobertura de responsabilidade civil de 
automóvel). Uma gama de regulamentos, circulares e diretrizes foi emitida para promover 
o serviço de seguro em novos setores (por exemplo, seguros contra incêndio e 
explosão)33. 

 
33 Para comparação com a regulação brasileira, consultar Decreto-Lei 73/1966 (sobre o Sistema Nacional 
de Seguros Privados, que regula as operações de seguros e resseguros), a Lei 4131/1962 (disciplina a 
aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior) e Parecer GQ-104 da AGU 
(Consulta sobre capital estrangeiro, adotado em 05/06/1996). 
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As companhias de seguros (especialmente aquelas com investimento estrangeiro) 
estabeleceram gestão de risco estrita e um processo de controle interno. A Autoridade de 
Supervisão de Seguros (ISA) sob o MOF, que garante a supervisão e implementação dos 
requisitos operacionais do setor, realiza em média seis inspeções por ano para detectar e 
lidar com violações no setor de seguros. As principais violações incluem o não 
cumprimento dos regulamentos sobre reservas, investimentos, receitas, despesas e 
agentes. Os requisitos legais de capital são: (i) VND 300 bilhões para não-vida ou para 
seguradoras de saúde; (ii) VND 400 bilhões para não-vida e para empresas de resseguro 
de saúde; (iii) VND 600 bilhões para empresas de seguro de vida e saúde; (iv) VND 700 
bilhões para empresas de resseguro de vida e saúde; e (v) VND 1,1 trilhão para empresas 
que oferecem serviços de resseguro de vida, não-vida e saúde simultaneamente. 
 
No âmbito da estratégia nacional para o desenvolvimento do mercado segurador entre 
2012 e 2020, a estrutura legal deve ser concluída gradualmente para ajudar as seguradoras 
a elevar a governança para padrões internacionais. Empresas fracas devem ser 
reestruturadas até 2015, e as políticas adequadas devem ser emitidas para ajudar as 
empresas a garantir a segurança do capital, controle de risco e transparência de 
informações a partir de 2016. As seguradoras são instadas a reestruturar os investimentos 
e produtos, complementar o capital para corresponder níveis de risco, e garantir 
capacidade de pagamento em todas as fases do seu processo de operação. 
 
O quadro regulamentar estabelecido pela Lei de Negócios de Seguros, que entrou em 
vigor em 1º de abril de 2001, permaneceu praticamente inalterado até a Lei nº 
42/2019/QH14 (que altera e acrescenta uma série de artigos da Lei de Negócios de 
Seguros e da Lei de Propriedade Intelectual), emitida em 14 de junho de 2019 e entrou 
em vigor em 1 de novembro de 2019. Lei nº 42/2019/QH14 estipula diretrizes sobre 
serviços auxiliares de seguros prestados por seguradoras e serviços financeiros 
prestadores. Decreto nº 73/2016/ND-CP (disposições detalhadas sobre a implementação 
da Lei sobre Negócio de Seguros e a lei que altera e adiciona uma série de artigos da lei 
sobre Seguro), emitido em 1 de julho de 2016, regula a organização e funcionamento de 
seguradoras de vida e não-vida, requisitos legais de capital, condições para empresas e 
corretores estrangeiros, critérios sobre equipe gerencial e operacional, requisitos para 
organização interna e auditoria, e a provisão de serviços de seguros transfronteiriços. As 
seguradoras com investimento estrangeiro têm acesso a informações sobre medidas 
relacionadas ou que afetam o fornecimento de serviços de seguros no Vietnã com base 
em de tratamento nacional. 
 
6.4.3. Ações e títulos 
 
As duas bolsas de valores, Ho Chi Minh (HOSE) e Hanoi (HNX), e os respectivos 
mercados de ações cresceram significativamente nos últimos anos. Em dezembro de 
2019, 750 ações foram listadas em ambas bolsas (680 em 2013), com capitalização de 
mercado próxima a VND 4.400 trilhões (equivalente a 72,6% do PIB). Em dezembro de 
2019, a HOSE registrou 378 empresas listadas e 43 títulos (corporativos e municipal), e 
sua capitalização de mercado atingiu VND 3.280 trilhões. No final de 2019, o HNX 
relatou 365 empresas listadas e 539 títulos (governo, municipal e garantidos pelo 
governo), e sua capitalização de mercado foi avaliada em VND 1.343 trilhões. 
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A maioria das firmas listadas são ex-estatais que passaram por equitização. As empresas 
com investimento estrangeiro têm o direito de transformar-se em sociedades acionistas 
locais e ser cotadas no mercado de ações local. Existem cerca de 80 corretoras no Vietnã 
e as empresas líderes são SSI Investments (14% do mercado participação em 2019) e 
títulos da cidade de Ho Chi Minh (10,5%). 
 
Um terceiro mercado de ações, o Unlisted Public Company Market (UPCoM) para 
empresas públicas não ainda listadas, foi lançado em junho de 2009. Os títulos registrados 
para o UPCoM devem ser registrados para depositário na Central Depositária de Valores 
Mobiliários. Ações retiradas ou suspensas da HOSE ou do HNX com mais de 100 
acionistas são movidas para o UPCoM. Em dezembro de 2019, 875 empresas foram 
listadas na UPCoM, com uma capitalização de mercado de VND 912 trilhões. 
 
O mercado de títulos apresentou rápido crescimento. Até o final de 2019, 516 títulos de 
governos e empresas foram listados com um valor de VND 1.100 trilhões. A negociação 
de derivativos e garantias cobertas foi lançada em 2017 e está em seus estágios iniciais. 
A Comissão de Valores Mobiliários do Estado (SSC) sob o MOF é responsável pela 
regulação direta e supervisão das atividades em valores mobiliários e do mercado de 
valores mobiliários, e da gestão de serviços públicos em valores mobiliários e no mercado 
de valores mobiliários, de acordo com as leis aplicáveis. O Vietnã é membro da 
Organização Internacional de Comissões de Valores. 
 
A recém-promulgada Lei nº 54/2019/QH14 sobre Valores Mobiliários, emitida em 26 de 
novembro de 2019, entrou em vigor em 1 de janeiro de 2021. As autoridades relatam que 
a nova legislação melhorará a competência das agências de gestão na administração, 
supervisão e gestão de violações no mercado; melhorar a qualidade da governança 
corporativa, divulgação de informações e proteção aos investidores; e diversificar 
produtos e melhorar sua qualidade no mercado. 
 
6.5. Comunicações 
 
6.5.1. Telecomunicações 
 
O Vietnã fez avanços na atualização de seus sistemas de telecomunicações. No entanto, 
o crescimento do mercado deve desacelerar à medida que a indústria comece sua transição 
para um mercado maduro, gerando novo conjunto de desafios para as operadoras. 
Serviços de informação (mídia) e telecomunicações representam 1,2% do PIB e 0,5% do 
emprego total, indicando que a produtividade do trabalho no setor é superior ao dobro da 
média nacional. Após um período de crescimento bastante rápido, quase todas as comunas 
(divisões administrativas do país) têm pelo menos acesso limitado à rede fixa, em 
comparação com menos de 60% há uma década. Os serviços de celular continuam a 
contribuir para a maior parte da receita das empresas locais de telecomunicações. A taxa 
de penetração de telefonia móvel é estimada em cerca de 70 a 75%. Provedores de 
serviços de telefonia móvel têm cortado tarifas e taxas de assinatura em face do aumento 
da concorrência, tornando mais difícil levantar fundos suficientes para desenvolver suas 
redes. A penetração da banda larga é baixa, com cerca de 16% da população conectada à 
Internet via banda larga. 
 
O governo tem grande interesse no setor de telecomunicações, que é visto como atividade 
que deve ser controlada pelo Estado. De acordo com as autoridades, a participação em 
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todos os segmentos de mercado está aberta, exceto para: serviços de telecomunicações 
com infraestrutura de rede listados, nos quais o Estado tem domínio de participação 
acionária ou contribuição de capital; serviços sujeitos a regulamentos de propriedade 
cruzada; e áreas com limitações de investimento estrangeiro definidas de acordo com os 
compromissos do Vietnã sob tratados internacionais relevantes. O mercado, que está se 
abrindo gradualmente, em linha com os compromissos do Vietnã no GATS, é dominado 
por duas operadoras estatais, o Vietnam Post e Telecomunicações (VNPT) e a Viettel, de 
propriedade do Ministério da Defesa; em conjunto, eles controlam mais de 80% do 
mercado em cada um dos subsetores das telecomunicações. 
 
O Ministério da Informação e Comunicações (MIC) é o órgão normativo e regulador do 
setor; este órgão, entre outros, orienta o desenvolvimento de serviços de 
telecomunicações e Internet, gerencia licenças de telecomunicações e tarifas de 
interconexão entre operadoras, gerencia o fornecimento de serviços de utilidade pública, 
e protege os direitos dos usuários34. Recentemente, a responsabilidade pela definição de 
tarifas de consumo para serviços de telecomunicações e Internet foi transferida do MIC 
para o MOF. A transferência de grandes empresas estatais de telecomunicações do MIC 
ao CSMC é considerada pelas autoridades como um passo para garantir a independência 
da Autoridade de Telecomunicações do Vietnã, que é o regulador do setor. De acordo 
com as autoridades, Decreto nº 81/2016/ND-CP (que altera e complementa diversos 
artigos do Decreto Governamental nº 25/2011/ND-CP, detalhando e orientando a 
implementação de uma série de artigos da Lei das Telecomunicações), emitida em 1 de 
julho de 2016, aumentou a transparência no licenciamento de telecomunicações por meio 
da redução dos procedimentos administrativos e do aumento do exame pós-licenciamento 
para garantir o cumprimento das empresas. O país também promoveu a produção nacional 
de equipamentos de telecomunicações e o lançamento do 5G, de modo que a rede 
dependerá inteiramente de produtos domésticos. A portabilidade do número móvel 
tornou-se disponível em 16 de novembro de 2018, e espera-se estimular a concorrência 
entre os fornecedores. 
 
O artigo 14 da Lei das Telecomunicações garante a não discriminação em relação a 
provedores de telecomunicações sem infraestrutura na concessão de acesso e uso de redes 
públicas de transporte de telecomunicações. Provedores de serviços públicos de 
telecomunicações têm a obrigação de permitir que outros prestadores de serviços públicos 
de telecomunicações se interconectem com sua rede em condições equitativas e razoáveis. 
Preços de interconexão para chamadas de voz entre redes internacionais e nacionais, bem 
como entre celulares e fixas, são regulamentadas pelas seguintes normas: Circular MIC 
nº 35/2009/TT-BTTTT (regulamentos sobre tarifas de conexão para chamadas de voz de 
redes de telecomunicações fixas estrangeiras para as telecomunicações fixas nacionais 
rede), emitida em 19 de novembro de 2009; Circular MIC No. 22/2011/TT-BTTTT 
(regulamentos sobre taxas de conexão para chamadas de voz da rede móvel terrestre para 
a rede nacional de telecomunicações fixas), emitida a 1 de novembro 2011; Circular MIC 
Nº 13/2016/TT-BTTTT (regulamentação sobre o recebimento de chamadas 
internacionais), emitido em 25 de maio 2016; e No. 48/2017/TT-BTTTT (regulamentos 
sobre tarifas de conexão para chamadas de voz domésticas de rede de telecomunicações 
fixas para a rede móvel terrestre do país e tarifas de conexão para chamadas entre duas 

 
34 Para efetuar comparação com a disciplina jurídica brasileira do setor, recomenda-se a consulta das 
seguintes normas: Decreto 2617/1998 (Dispõe sobre a composição do capital de empresas prestadoras de 
serviços de telecomunicações); Lei 9472/1997 (Lei que dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais). 
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redes móveis terrestres a nível nacional), emitida a 29 de dezembro de 2017.  O Decreto 
Nº 81/2016/ND-CP (alterações e aditamentos a uma série de artigos do Decreto nº 
25/2011/NDCP), emitido em 1 de julho de 2016, exige que os prestadores de serviços 
registrem seus contratos-modelo e termos gerais da transação com o MIC, fornece mais 
detalhes sobre dossiês de aplicação e extensão para licenças e encurta os tempos de 
processamento das licenças. O Decreto nº 49/2017/ND-CP (alterações ao Artigo 15 do 
Decreto nº 25/2011/ND-CP e Artigo 30 do Decreto nº 174/2013 / ND-CP), emitido em 
24 de abril de 2017, altera as condições aplicáveis aos pontos de serviços de 
telecomunicações (POS) e, nomeadamente, permite a assinatura de contratos em POS 
móveis e autorizados. 
 
As autoridades afirmam a Lei da Concorrência, de 2018, e a Lei das Telecomunicações 
se aplicam aos provedores de serviços de telecomunicações, incluindo as estatais. A Lei 
das Telecomunicações contém disposições para um regime regulatório pró-concorrência, 
cobrindo o abuso de regulação do poder de mercado, regras de interconexão e acesso a 
instalações essenciais. A Circular MIC Nº 11/2010/TT-BTTTT (sobre atividades de 
promoção de serviços de comunicações móveis), emitido em 14 de maio de 2010, 
conforme alterada pela Circular MIC nº 47/2017/TT-BTTTT (sobre limitações de 
promoção para serviços de informação móvel), emitida a 29 de dezembro de 2017, 
estipula promoções não podem superar redução de 50% em relação ao preço dos serviços 
e a promoção de um produto ou o serviço não pode durar mais de 90 dias por ano. De 
acordo com o Decreto nº 25/2011/ND-CP, o regulador de telecomunicações tem a 
responsabilidade de receber e resolver reclamações de concorrência; no entanto, nenhuma 
reclamação foi registrada nos últimos anos. 
 
O governo detém o controle sobre as taxas de interconexão e as operadoras têm a 
liberdade para determinar as tarifas de varejo para outros serviços. No entanto, os 
operadores dominantes devem pré-registrar suas propostas de tarifas com o Departamento 
de Telecomunicações no âmbito do MIC antes de aplicá-las. As autoridades indicam que 
os operadores estabeleçam as suas próprias tarifas com base no mecanismo de mercado e 
que os operadores devam anunciar publicamente suas tarifas. Em 2017, a ITU informou 
que os preços para telecomunicações celulares, banda larga fixa e banda larga móvel 
foram menores (em % do RNB) do que a média regional para Ásia e Pacífico, que 
geralmente é a referência mundial. 
 
6.5.2. Serviços postais 
 
O setor postal do Vietnã passou por consideráveis incrementos regulatórios e melhorias 
estruturais. A Portaria de Correios e Telecomunicações de 2002 constitui a base legal para 
um mercado postal estável e desenvolvido, estimulando outros operadores, além do 
Correio do Vietnã, para administrar uma empresa de serviços postais. A Lei Postal de 
201035, com base nos princípios da economia de mercado, promove a integração 
internacional, criando mais oportunidades para novos operadores. Operadores postais são 
especializados em serviços postais ou em diversos setores (principalmente em transporte).  
 
No final de 2012, existiam 74 (setenta e quatro) operadores postais licenciados ou 
certificados, dos quais 24 (vinte e quatro) prestando serviços postais internacionais, três 

 
35 Para fins de comparação com a legislação brasileira, consultar a Lei 4131/1962 (disciplina a aplicação 
do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior) e Lei 6538/1978 (Lei sobre os Serviços 
Postais. 
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empresas com investimento estrangeiro e cinco empresas postais estrangeiras contratando 
empresas nacionais como agências. Embora o mercado postal estivesse aberto, em 2012, 
foi dominado pelo Viet Nam Post (36,3% do mercado), DHL-VNPT (15,4%), SPT 
(8,9%), Viettel Post (8,2%) e TNT-Viettrans Express Worldwide Ltd (8,2%). Serviços 
transfronteiriços de correios internacionais (por exemplo, FedEx, OSC, Airborn) são 
fornecidos sob contrato de agente com operadores postais nacionais. As autoridades 
pretendem promover concorrência justa e desregulamentação gradual, além da aprovação 
de um novo marco legal que garanta estabilidade e mercado postal ordenado. 
 
6.5.3. Transmissão e indústria cinematográfica 
 
O Governo controla, entre outros, a programação dos meios de difusão, por meio do MIC. 
O provedor de televisão nacional controlado pelo Estado, Vietnam Television (VTV), 
opera rede de nove canais com vários centros de radiodifusão regionais. A empresa de 
produção de filmes VTV, o Vietnam Television Film Center (VFC), produz filmes para a 
televisão e minisséries. Apenas cerca de 30% de sua programação de entretenimento é 
feita localmente e o resto é importado e dublado em vietnamita. Vietnam Multimedia 
Corporation ou Vietnam Television Corporation (VTC), empresa estatal sob o MIC 
(anteriormente Ministério dos Correios e Telemática), opera cinco canais nacionais e é o 
único fornecedor de televisão digital terrestre (TDT), um serviço de assinatura. A maioria 
das pessoas nas grandes cidades é assinante de rede a cabo. A maior rede é a VCTV (uma 
divisão da VTV), seguida pela Ho Chi Minh City Television (HTV), em Hanói TV 
(HCTV) e Saigon Tourist Cable Service (SCTV), uma joint venture entre VTV e Saigon 
Empresa de turismo. 
 
A política de televisão paga do Vietnã busca facilitar a transmissão de canais de rádio e 
de televisão para servir às tarefas políticas, de informação e de propaganda do Partido e 
do Estado. A despeito das reformas de mercado na economia do Vietnã, o país permanece 
oficialmente comunista, em sua vertente nacionalista. A inserção da ideologia na 
formação cultural do povo do Vietnã perpassa a política e as regras sobre comunicação 
no país. Oficialmente, a política televisiva incentiva o desenvolvimento de programas e 
de canais nacionais culturais, em sintonia com as tradições e a história da nação. Assim, 
o governo administra o conteúdo dos canais pagos de programas de televisão nos termos 
da lei de imprensa, assim como gerencia a infraestrutura técnica para televisão paga sob 
a lei de telecomunicações. 
 
Em consonância com as disposições da Lei da Cinematografia, o National Film Board ao 
abrigo do Departamento de Cinema do Ministério da Cultura e Informação (MOCI) 
censura ou proíbe filmes devido as suas cenas sensíveis e violentas. Entre 2008 e 2011, a 
empresa de produção e distribuição de filmes, que era 100% estatal, foi transformada em 
sociedades por ações ou sociedades de responsabilidade limitada com capital do Estado. 
O maior importador de filmes, representando 55% do total das importações de filmes 
estrangeiros, é uma sociedade anônima. A FAFILM, 30% estatal vietnamita e outras duas 
empresas são agora os principais importadores e distribuidores de filmes estrangeiros. 
 
No levantamento contido no relatório do USTR36, que apresenta informações mais 
atualizadas sobre a economia do país asiático, identificaram-se várias barreiras no setor 

 
36 USTR. Trade Barriers. Disponível em: 
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf. Acesso em: 29 de janeiro de 
2020. 
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de serviços audiovisuais no Vietnã. O Decreto n. 06, de 2016, sobre a Gestão, Provisão e 
Uso de Serviços de Rádio e Televisão, exige que os canais estrangeiros em serviços de 
televisão paga representem não mais do que 30% do número total de canais. Conforme 
aponta o relatório, o Vietnã ainda requer que provedores estrangeiros de televisão paga 
usem agente local para traduzir para o vietnamita todos os filmes e programas de ciência, 
educação, esportes, entretenimento e música antes de serem exibidos. O Vietnã também 
exige de provedores de conteúdo estrangeiros a admissão de editora local para trabalho 
de pós-produção (incluindo tradução, revisão de conteúdo e pagamento de uma taxa de 
veiculação para anúncios a serem aprovados para veiculação em uma transmissão 
vietnamita). 
 
6.6 Transporte 
 
A infraestrutura física do setor de transportes melhorou muito nos últimos anos, 
acompanhando a taxa de crescimento econômico. Outras melhorias nas instalações 
rodoviárias e portuárias são esperadas, uma vez que as deficiências da infraestrutura de 
transporte continuam sendo um dos principais problemas para o desenvolvimento 
econômico e social no Vietnã. Em 2019, transporte e armazenagem representaram 3,1% 
do PIB e 3,6% do total emprego. A produtividade do trabalho em transporte e 
armazenamento aumentou 92,5% durante 2010-18. Durante o mesmo período, o 
transporte de carga do Vietnã aumentou 85% (volume), e o transporte de passageiros 
cresceu 87,5%. De acordo com dados do Ministério dos Transportes (MOT), o transporte 
continua fortemente dependente do transporte rodoviário, que responde por 77% de toda 
a carga e 95% de todos os passageiros. 
 
As autoridades indicaram que os novos regulamentos têm sido consistentes com a OMC. 
De acordo com o MOT, as necessidades do Vietnã para o desenvolvimento de sua 
infraestrutura de transporte foram avaliadas em VND 1.015 trilhões (aproximadamente 
US $ 44,7 bilhões) para o período de 2018-2023. Desse total, 64% correspondem à 
incorporação rodoviária, 11,7% à ferrovia, 10% ao transporte aéreo e outra 10% para 
rotas marítimas e vias navegáveis interiores. Esperava-se que um terço desse orçamento 
viesse de fontes privadas dentro e fora do país. Além dos incentivos ao investimento na 
Lei de Investimentos e outras leis relevantes, investidores que participam de parcerias 
público-privadas significativas (PPP) os projetos podem se beneficiar dos incentivos 
descritos no Capítulo IX do Decreto nº 63/2018/ND-CP, como hipoteca e posse de 
propriedade e disponibilidade de moeda estrangeira, entre outros. 
 
Apesar do investimento significativo em infraestrutura rodoviária, o Governo anunciou 
em março de 2017 tem como objetivo reduzir a parcela do transporte que circula por 
estrada e aumentar as hidrovias interiores e capacidade de transporte ferroviário. 
Seguindo a Decisão do Primeiro-Ministro nº 995/QDTTg, emitida em 9 de agosto de 
2018, o MOT está preparando cinco planos nacionais de transporte (rodoviário, 
ferroviário sistema portuário, sistema aeroportuário e infraestrutura de águas interiores) 
para o período de 2021-30. 
 
6.6.1. Serviços marítimos 
 
O Vietnã desempenha um papel importante para o tráfego marítimo global e, 
particularmente, regional. A frota vietnamita é a 29ª maior frota do mundo e a 4ª maior 
na região da ASEAN, constituída por 1.507 embarcações, incluindo 1.047 navios de 
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carga, 100 graneleiros, 156 petroleiros, 39 navios porta-contêineres e 19 navios 
transportadores de gás liquefeito. Metade dos navios fazem transporte internacional, que 
atende principalmente a rotas para o Leste e Sudeste Asiático. A empresa de navegação 
estatal, Viet Nam National Shipping Lines (Vinalines), representa 25% da tonelagem total 
de porte bruto da frota. O mercado de transporte marítimo de carga no exterior continua 
dominado por empresas estrangeiras (75% -80% de carga em 2019). As taxas de envio e 
sobretaxas das companhias marítimas continuam relativamente altas, o que afeta a 
competitividade internacional das exportações vietnamitas. A Circular MOT nº 54/2018 
/ TTBGTVT regula os escalões tarifários para diferentes serviços nos portos marítimos 
vietnamitas. A Administração Marítima do Vietnã (Vinamarine) está atualmente 
revisando as taxas de envio e sobretaxas aplicadas como primeira fase de elaboração de 
emenda e de suplemento à Circular MOT n.º 54/2018/TT-BGTVT. 
 
As autoridades afirmam que todas as empresas operam em condições de igualdade, e 
todos apoiam medidas (por exemplo, subsídios) para empresas de transporte doméstico 
sejam removidas em conformidade com a adesão do Vietnã à OMC. Os navios com 
bandeira nacional têm direito ao transporte marítimo interior (cabotagem), de acordo com 
o Código Marítimo de 2015, e o país não tem compromisso para o transporte terrestre 
perante a OMC. 
 
O Código Marítimo de 200537 foi substituído pelo Código Marítimo de 2015 (Lei Nº 
95/2015/QH13), publicado em 25 de novembro de 2015 e em vigor desde 1 de julho de 
2017. O Código Marítimo de 2015 atualiza as definições de embarcações marítimas e os 
procedimentos de registro de embarcações e infraestrutura no mar; também estipula 
detalhes sobre os deveres das partes interessadas marítimas em relação a benefícios à 
tripulação e cumprimento dos compromissos do Vietnã com a Convenção do Trabalho 
Marítimo de 2006. O Código Marítimo de 2015 requer a atualização de um número 
substancial de regulamentos e pelo menos 16 decretos e 33 circulares foram publicados 
desde a sua entrada em vigor. Esses regulamentos disciplinam grande variedade de 
assuntos, incluindo disposições sobre serviços de segurança marítima, licenciamento de 
embarcações estrangeiras, condições de trabalho e requisitos de treinamento para 
marítimo, construção naval e serviços de reparo, registro de navios, serviços logísticos, 
condições de operação comercial de portos marítimos, transporte de passageiros em águas 
interiores e transfronteiriças, inspeção de contêineres, Sistema de Serviço de Tráfego de 
Embarcações e taxas e encargos marítimos. 
 
O Decreto nº 171/2016/ND-CP (sobre registro, cancelamento de registro, compra, venda 
e construção de navios), emitido em 27 de dezembro de 2016, prescreve as condições 
para o registo de navios que usam bandeira vietnamita. O Decreto define limites para a 
idade dos navios usados registrados no Vietnã, que varia entre 10 e 20 anos, de acordo 
com as características do navio. As empresas privadas são encorajadas a ofertar serviços 
marítimos. Investidores estrangeiros podem estabelecer joint ventures com contribuição 
de capital (49%), conforme declarado no compromisso do Vietnã sobre os serviços de 
transporte marítimo (transporte de passageiros e carga menos cabotagem) para a OMC. 
Além disso, dois terços dos membros da tripulação devem ser vietnamitas. 
 

 
37 A comparação com a legislação brasileira pode ser feita mediante consulta dos seguintes diplomas legais: 
Lei 9432/1997 (dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário); Lei 4131/1962 (disciplina a aplicação 
do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior); Lei 10406/2002 (Lei que institui o Código 
Civil, Título II, Subtítulo II, Capítulo XI, Seção III). 
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De acordo com Vinamarine, os portos vietnamitas operavam perto de sua capacidade em 
2019 e movimentou 654 milhões de toneladas de carga (3,3 vezes o nível de 2009). 
Metade da carga é de granéis sólidos e outro terço é de carga em contêineres 
(aproximadamente 5 milhões de unidades de contêineres de TEU em 2018). A carga 
marítima está fortemente concentrada em torno de cinco portos marítimos: Cidade de Ho 
Chi Minh, Cai Mep – Thi Vai, Hai Phong, Quang Ninh e Da Nang. Principais produtos 
importados são máquinas e peças, equipamentos eletrônicos e elétricos, plásticos, ferro e 
aço e veículos. Os principais produtos exportados pelos portos marítimos são 
equipamentos eletrônicos e elétricos, roupas e acessórios, sapatos e sandálias, além de 
máquinas e peças. 
 
O Vietnã tem um extenso sistema de portos marítimos, que inclui 45 portos e quase 200 
terminais e mais de 82,8 km de cais com capacidade total de mais de 550 milhões de 
toneladas por ano. A capacidade de hoje é de 6 a 7 vezes mais do que no início do plano 
de desenvolvimento do porto em 1999. Em grandes portos marítimos (Cai Mep – Thi Vai 
e Hai Phong) e em projetos em construção (Van Phong Khanh Hoa), os investimentos 
foram feitos para atender à crescente demanda por comércio marítimo. O Decreto No. 
37/2017/ND-CP (sobre as condições para operações comerciais de portos marítimos), 
emitido em 4 de abril de 2017, prescreve os requisitos para as operações portuárias e 
permite a propriedade privada dos portos. A contribuição de capital estrangeiro não deve 
exceder 50% de acordo com o compromisso do Vietnã na OMC sobre serviços de 
manuseio de contêineres. Os portos marítimos vietnamitas estão sujeitos à supervisão do 
MOT, Vinamarine e governos provinciais. Os portos no Vietnã são de propriedade e 
operados diretamente sob diferentes esquemas, como empresas estatais, empresas 
nacionais e joint ventures. 
 
Alguns desafios para aumentar a eficiência dos portos incluem o transporte de carga do 
porto para a rodovia, conectando expansões de capacidades portuárias com as áreas 
econômicas mais dinâmicas, agilizando formalidades alfandegárias complexas, e 
melhoria da conexão entre os portos e áreas circunvizinhas. Além disso, as principais 
portas de entrada para o transporte marítimo estão funcionando em sua capacidade ou 
perto dela. As autoridades consideram que a conectividade para o transporte multimodal 
está melhorando e, por exemplo, a maioria dos portos agora têm uma conexão rodoviária 
conveniente. O volume de mercadorias transferidas de e para a estrada representa 67% da 
capacidade dos portos. A Decisão do Primeiro-Ministro nº 1037/QD-TTg (aprovando a 
Revisão do Planejamento do Sistema Portuário do Vietnã para 2020, Visão para 2030), 
emitido em 24 de junho de 2014, visando fomentando o desenvolvimento da rota de 
transporte costeiro e o transbordo de carga de portos marítimos para o transporte fluvial. 
Atualmente, o transporte fluvial absorve mais de 30% da carga em trânsito pelos portos 
marítimos. 
 
Como parte de seus compromissos EVFTA, o Vietnã permite que as companhias 
marítimas europeias realizem serviços de consolidação de espaços vazios e transporte de 
contêineres na rota Quy Nhon-Cai Mep e empresas europeias podem estabelecer joint 
ventures para fornecer serviços de dragagem. Cinco anos após a implementação do 
Acordo, o Vietnã estenderá a prestação de serviços de transporte de contêineres vazios 
em todas as rotas. Nenhuma outra melhoria ou liberalização além dos compromissos do 
GATS foram feitas em acordos comerciais recentes com a União Econômica da Eurásia, 
Índia e República da Coréia. 
 



 

74 
Cadernos de Acordos Comerciais: Brasil-Vietnã 

Para combater o impacto negativo da pandemia COVID-19, Vinamarine está atualmente 
considerando a extensão das reduções de taxas para navios acima de 50.000 DWT no 
porto de Cai Mep-Thi Vai até o final de 2022. Propostas de isenção ou redução de taxas 
marítimas para embarcações sujeitas aos requisitos de quarentena também estão sob 
revisão. 
 
6.6.2. Transporte aéreo 
 
A aviação é usualmente considerada prioridade para o desenvolvimento, uma vez que um 
mercado de aviação robusto possibilita o rápido crescimento econômico. A distância 
entre Hanói e a cidade de Ho Chi Minh (1.760 km), juntamente com a geografia do país 
e a pobre infraestrutura, torna a demanda doméstica por viagens aéreas muito alta. A 
bandeira nacional transportadora, Vietnam Airlines, respondeu por mais de dois terços do 
mercado doméstico de passageiros e mais 40% dos voos internacionais. De acordo com 
a IATA, o Vietnã se tornará o terceiro mercado de crescimento mais rápido para 
passageiros internacionais e frete até 2014, e o segundo mais rápido em número de 
passageiros domésticos. 
 
A Vietnam Airlines (VNA), a transportadora estatal de bandeira nacional, detém 100% 
da Vietnam Air Service Company (VASCO), companhia aérea regional no sul do Vietnã; 
70% da transportadora de baixo custo Jetstar Pacific Airlines (JPA); e 49% da companhia 
aérea nacional cambojana Cambodia Angkor Air. A VNA também detém uma 
participação de 23% na Vietnam Air Leasing Company (VALC), uma joint venture. VNA 
e as afiliadas à VASCO respondem por 71% do mercado doméstico de aviação. 
 
O Vietnã reduziu e simplificou a regulamentação para o transporte aéreo e desenvolveu 
seu mercado ao abri-lo aos parceiros comerciais, por meio da celebração de acordos 
bilaterais e multilaterais. O setor é regido pela Lei de Aviação, de 2006, conforme alterada 
pela Lei nº 61/2014/QH13 (que altera e complementando uma série de artigos da Lei da 
Aviação Civil), emitida em 21 de novembro de 2014. O investimento direto por 
investidores estrangeiros não deve exceder 34% do capital social em empresas de aviação, 
e a contribuição total de capital estrangeiro mediante outras formas de parcerias 
comerciais não deve exceder 49% do capital social. Por meio da participação de 
operadores estrangeiros, o Vietnã visa criar um ambiente dinâmico e competitivo de 
transporte de passageiros e carga. 
 
As autoridades relatam que as companhias vietnamitas e as companhias aéreas 
estrangeiras operam em condições juridicamente iguais38. As transportadoras nacionais 
não recebem apoio direto ou indireto, e não há obrigação para os setores público e privado 
de empregar companhias aéreas nacionais. Para promover as operações de novas 
companhias aéreas e novas rotas, a Circular MOT nº 53/2019/TTBGTVT, emitida em 31 
de dezembro de 2019, indica que as taxas de decolagem, pouso e navegação aérea dos 
aeroportos vietnamitas caíram pela metade durante os primeiros 36 meses de operação 

 
38 Para comparaçao com a displina legal do stor no Brasil, ver: Lei 7565/1986 (Lei sobre o Código Brasileiro 
de Aeronáutica); e Lei 4131/1962 (disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores 
para o exterior). A partir de dezembro de 2018, inicialmente por meio da Medida Provisória nº 816, 
posteriormente convertida na Lei nº 13.842 de 2019 que altera o Código Brasileiro de Aeronáutica, os 
investidores estrangeiros podem deter até 100% do capital social de empresas do setor de serviços de 
transporte aéreo. 
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para novas companhias aéreas e reduziram em 10% -50% por 12-24 meses para novas 
rotas.  
 
A indústria da aviação está sob a jurisdição principal e gestão da Administração da 
Aviação Civil do Vietnã (CAAV), agência governamental subordinada ao MOT. Suas 
funções incluem: formular planos e programas para desenvolver a aviação civil; redação 
legal de documentos normativos, regulamentos e padrões relacionados à aviação civil; 
formação, divulgação e educação em direito da aviação; segurança e proteção da aviação; 
aeroporto, aeronave e gerenciamento de vôo; proteção ambiental; busca e resgate; 
prevenção de inundações; ratificando tarifas propostas por companhias aéreas que 
operam no Vietnã; pesquisa e desenvolvimento; lidar com queixas e/ou violações da lei 
da aviação; reforma administrativa; e assuntos financeiros e de pessoal. 
 
A atribuição de slots nos aeroportos é agora regulamentada pela Decisão CAAV n.º 
370/QD-CHK de 27 de fevereiro 2020. As autoridades indicam que os critérios para 
atribuição de slots são consistentes com as recomendações da IATA, incluindo os 
históricos de slots, proporção de slots para novos participantes, frequência e períodos de 
operações, entre outros. O Conselho de Alocação liderado pelo CAAV foi estabelecido 
em 2016 e inclui representantes da Corporação de Aeroportos do Vietnã, o Viet Nam Air 
Traffic Management Corporation e transportadoras aéreas. A alocação foi programada 
mediante a utilização de software alocação de slots desde 2016. 
 
O Vietnã tornou-se parte da Convenção de 1999 para a Unificação de Certas Regras para 
Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal) em 27 de setembro de 2018. 
Para apoiar o setor durante a pandemia de COVID-19, o MOT emitiu a Circular Nº 
19/2020/TT-BGTVT em 1 de setembro de 2020, que aplica uma redução de 50% para 
taxas de decolagem, pouso, e taxas de serviço de navegação aérea entre 1 de março e 30 
de setembro de 2020. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional emitiu a 
Resolução n.º 979/2020/UBTVQH14 em 27 de julho de 2020, reduzindo em 30% o 
imposto de proteção ambiental aplicado ao combustível de aviação de 1º de agosto a 31 
de dezembro de 2020. 
 
6.6.3. Transporte terrestre 
 
O transporte rodoviário é o meio de transporte mais comum no Vietnã. Atualmente, o 
sistema viário tem extensão total de 595.316 km; 25.151 km de rodovias nacionais 
representam 4,2% da rede rodoviária nacional, enquanto as vias expressas se estendem 
por menos de 1.000 km. Outros 786 km de vias expressas estão em construção sob PPPs 
ou esquemas semelhantes. A rede rodoviária cobre todo o território e cerca de 65% da 
rede rodoviária é pavimentada. O plano futuro prevê o adensamento da malha rodoviária 
(a ser ampliada em mais de cinco vezes até 2030), mantendo a infraestrutura atual, 
melhorando a conectividade entre estradas e outros meios de transporte, e aprimorando 
as rotas de conexão com o Camboja, China e Laos. A Unidade de Gerenciamento de 
Projetos, a Diretoria das estradas do Vietnã (DRVN) e a Viet Nam Expressway 
Corporation, todas sob o MOT, são órgãos responsáveis pelo desenvolvimento da 
infraestrutura rodoviária a nível nacional. O MOT reconhece que a mobilização de 
recursos e a alocação de orçamento são limitadas em comparação com a demanda para 
infraestrutura rodoviária e, portanto, os cronogramas de implantação tendem a sofrer 
atrasos. As autoridades esperam que os projetos continuem a ser desenvolvidos no âmbito 
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de PPPs nas condições da recentemente promulgada Lei sobre o Investimento na forma 
de Parceria Público-Privada (Lei nº 64/2020 / QH-14). 
 
O setor ferroviário consiste em apenas uma parcela muito pequena do segmento de 
transporte (passageiros e carga), e sua competitividade diminuiu nos últimos 15 anos. Em 
2019, o sistema ferroviário transportou 0,2%. Uma tendência similar é observada para o 
transporte de carga, apesar do conhecido alto custo do tráfego de longo percurso do 
transporte rodoviário. Esses resultados apontam um desempenho inferior em relação aos 
objetivos definidos por Decisão do Primeiro-Ministro nº 214/QD-TTg (sobre a Estratégia 
de Desenvolvimento revisada para o Transporte Ferroviário do Vietnã para 2020, Visão 
para 2050), emitido em 10 de fevereiro de 2015. As autoridades indicam que cinco 
projetos de investimento foram executados no período 2016-20 (44 no período 2011-15) 
com orçamento alocado pelo Estado e que a qualidade da infraestrutura, a velocidade da 
ferrovia e a segurança estejam gradativamente melhorando. 
 
O arcabouço legal do setor foi recentemente atualizado pela Lei Ferroviária de 2017, que 
entrou em vigor em 1º de julho de 201839. A Administração Ferroviária do Vietnã 
(VNRA), sob o MOT, é responsável pelo planejamento e supervisão de todos os projetos 
ferroviários, enquanto a Viet Nam Railways Corporation (VRC), atualmente sob o 
CMSC, é responsável pelas operações comerciais. O VRC paga 10% do seu valor bruto 
de receitas para o VNRA como taxa de acesso à pista. Os investidores estrangeiros devem 
entrar em a joint venture com o VNRA ou com o VRC para atuar no setor. A contribuição 
de capital estrangeiro não pode exceder 51%. O VNRA permanece a única operadora no 
segmento de cargas. O projeto de implementação da reestruturação do VRC e a 
equitização de suas subsidiárias está sob consideração do Primeiro-Ministro. 
 
6.7. Serviços de distribuição 
 
Em 2019, o setor de distribuição contribuiu com 12,4% para o PIB do Vietnã. Lojas de 
varejo modernas, incluindo ar-condicionado minimercados, supermercados e pequenos 
complexos comerciais estão aumentando a presença nos centros urbanos do país asiático. 
Os consumidores, principalmente as gerações mais jovens, estão, progressivamente, 
perdendo o hábito de frequentar mercados tradicionais ao ar livre. De acordo com a 
Associação de Varejistas do Vietnã, havia mais de 1.084 supermercados e centros 
comerciais em 2019. O número de supermercados e centros comerciais aumentou 
aproximadamente 52% entre 2012 e 2020. As lojas de conveniência, por sua vez, mantêm 
disputa acirrada com lojas familiares locais e tradicionais. 
 
Nos últimos cinco anos, o varejo buscou aquisições estratégicas de empresas menores, 
para estender sua rede, entrar em novos canais de venda, aumentar sua participação no 
mercado e reduzir a competição. Por exemplo, a marca Vinmart do Vingroup surgiu de 

 
39 Para fins de comparação com o Brasil, ver: Lei 11442/2007 (sobre o transporte rodoviário de cargas por 
conta de terceiros e mediante remuneração); e Lei 4131/1962 (disciplina a aplicação do capital estrangeiro 
e as remessas de valores para o exterior); Lei 10406/2002 (Lei que institui o Código Civil, Título II, 
Subtítulo II, Capítulo XI, Seção III). Acerca do transporte ferroviário, ressalta-se que o Governo Federal 
brasileiro possui e controla a VALEC, empresa de engenharia, construção e ferrovias (reestruturada pela 
Lei nº 11772/2008, estatuto instituído pelo Decreto nº 8134/2013). O objetivo da Valec é a construção e 
operação de infraestrutura ferroviária, e suas ações só podem ser detidas pelo Governo Federal. Opera uma 
pequena fração do sistema ferroviário brasileiro. Além disso, a Ferroeste é parcialmente controlada pelo 
Estado do Paraná. 



 

77 
Cadernos de Acordos Comerciais: Brasil-Vietnã 

uma série de fusões entre marcas nacionais e estrangeiras e possui o maior número de 
supermercados e lojas de conveniência. 
 
Após a remoção do limite geral de 49% para o investimento estrangeiro, em 2015, 
empresas de propriedade completamente estrangeira podem atuar em todos os serviços 
de distribuição, incluindo vendas de agentes comissionados, atacado, varejo, franquia e 
armazenamento. A Circular MOIT nº 34/2013/TT-BCT (sobre o roteiro para serviços de 
distribuição e atividades correlatas, para empresas com investimento estrangeiro), 
emitido em 24 de dezembro de 2013, proíbe empresas com investimento estrangeiro de 
distribuir cigarros e charutos, metais preciosos e pedras, produtos farmacêuticos e drogas, 
e explosivos. As vendas no varejo de arroz, açúcar, itens gravados, livros, jornais e 
revistas, e o atacado de lubrificantes ou graxas para produtores de lubrificantes e 
distribuidores de máquinas são permitidos aos estabelecimentos de capital estrangeiro. 
 
O estabelecimento de um ponto de venda além do primeiro está sujeito a um teste de 
necessidades econômicas (economic necessity test, ENT)40, conforme especificado no 
Decreto nº 09/2018/ND-CP, detalhando a regulamentação da Lei do Comércio, e a Lei de 
Gestão de Comércio Exterior, referente à venda de mercadorias por investidores 
estrangeiros e empresas com investimentos estrangeiros41. Cada província estabelece seu 
próprio Conselho de Teste de Necessidades Econômicas, que avalia a necessidade do 
novo ponto de venda, com base no número pontos de venda existentes, na estabilidade do 
mercado, na densidade populacional, no tamanho do distrito e em elementos relacionados 
ao planejamento distrital. O Artigo 7 da Circular MOIT42 nº 08/2013/TT-BCT especifica 
que o teste não é necessário para criar estabelecimento inferior a 500 m2 dentro da área 
prevista para atividades de comercialização e onde exista infraestrutura. 
 
O artigo 7º do Decreto nº 09/2018/ND-CP permite que empresas com investimento 
estrangeiro importem bens sob as seguintes condições: (i) bens importados não estão 
listados como produtos proibidos de importação, temporariamente suspenso da 
importação, ou proibido de importar, de acordo com os tratados internacionais do qual o 
Vietnã é membro; e (ii) as empresas com investimento estrangeiro devem obter licença 
para mercadorias importadas sujeitas à licenciamento ou outras condições prescritas por 
lei. Direitos de negociação e os direitos de distribuição são concedidos separadamente, e 
um importador não tem necessariamente a distribuição direitos de um bem importado. 
 
O regime de licenciamento implementado pelo Decreto nº 94/2012/ND-CP (sobre a 
produção de vinho e comercialização), emitida em 12 de novembro de 2012, gerou 
escassez de licenças para produtores de revendedores. O Governo emitiu o Decreto nº 
105/2017/ND-CP (sobre o comércio de álcool), emitido em 14 de setembro de 2017, 
conforme alterado pelo Decreto nº 17/2020/ND-CP, emitido em 5 de fevereiro de 2020, 
para criar condições mais favoráveis para as empresas participarem no comércio de vinho. 
 
Como parte do EVFTA, o Vietnã se comprometeu a remover a exigência de um ENT de 
cinco anos após a implementação do Acordo. Nenhuma outra melhoria ou liberalização 

 
40 Esse teste de necessidade é apreciado, criticamente, no relatório de barreiras produzido pelos EUA. Ver 
USTR. Trade Barriers. Disponível em: 
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf. Acesso em: 29/01/2020. 
41 Para fins de comparação com o Brasil, ver e Lei 4131/1962 (disciplina a aplicação do capital estrangeiro 
e as remessas de valores para o exterior). 
42 O acrônimo refere-se ao Ministry of Industry and Trade (Minstério da Indústria e Comércio). 
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além dos compromissos do GATS foram feitos em acordos comerciais recentes com a 
União Econômica da Eurásia, Índia e a República da Coréia. 
 
6.8. Comércio digital e serviços correlatos 
 
No que concerne às barreiras ao comércio digital e atividades correlatas, conforme 
indicado em relatório produzido pelo USTR43, em especial aos serviços de internet, o 
Decreto nº 181/2013 / ND-CP restringe, significativamente, a oferta de publicidade 
online. O decreto exige que os anunciantes vietnamitas contratem um provedor de 
serviços de publicidade com sede no Vietnã para veicular anúncios em sites estrangeiros. 
Também exige que qualquer site estrangeiro com publicidade direcionada ao Vietnã 
notifique o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo por escrito sobre o nome e as 
principais linhas de negócios do agente vietnamita que facilitou o serviço de publicidade 
no Vietnã, pelo menos 15 dias antes de publicar um anúncio. O Decreto 28/2017/ND-CP 
impõe multas às empresas que colocam anúncios em sites estrangeiros sem passar por um 
intermediário local, o que afeta significativamente a capacidade dos fornecedores de 
oferecerem serviços integralmente em uma base transfronteiriça. 
 
Em relação aos serviços de conteúdo de internet, o Vietnã continua a permitir o acesso à 
Internet apenas por meio de número limitado de provedores de serviços de Internet, todos 
eles empresas controladas total ou parcialmente pelo Estado. O Vietnã restringe ou 
bloqueia o acesso a determinados sites que considera política ou culturalmente 
inadequados. 
 
O Decreto 72/2013/ND-CP sobre a gestão, fornecimento e uso de serviços de Internet e 
informações online proíbe o uso de serviços de Internet para: opor-se ao governo; 
prejudicar a segurança nacional, a ordem social e a proteção; ou propagandear guerra, 
terrorismo, ódio, violência ou superstição. Parceiros comerciais têm suscitado 
preocupações sobre essas restrições com o Vietnã e, provavelmente, continuarão a 
monitorar essa questão de perto no âmbito do sistema multilateral de comércio. Em março 
de 2018, o Vietnã emitiu o Decreto 27/2018/ ND-CP para alterar e complementar o 
Decreto 72. O Decreto 27 consolida o conteúdo existente, a localização do servidor e os 
requisitos de retenção de dados para redes sociais e sites de informação. 
 
A Circular 09/2014/TT-BTTTT sobre “Detalhamento da Gestão, Fornecimento e Uso de 
Informações em Sites e Redes Sociais”, que orienta a implementação do Decreto 72, 
também tem suscitado apreensão nos parceiros comerciais. A norma exige que as 
empresas vietnamitas que operam sites e redes sociais em geral, incluindo plataformas de 
blogging, localizem um servidor sistema no Vietnã para armazenar informações postadas 
por 90 (noventa) dias e certos metadados por até dois anos. Até o momento, a aplicação 
do decreto parece ser muito limitada, e o MIC não divulgou orientações sobre como o 
decreto se aplicará a prestadores de serviços internacionais. 
 
De igual maneira, a Circular MIC 38/2016/ TT-BTTT sobre fornecimento transfronteiriço 
de informações gerais traz a exigência de que os provedores de serviços offshore com um 
grande número de usuários no Vietnã cumpram as restrições de conteúdo online. 

 
43 USTR. Trade Barriers. Disponível em: 
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf. Acesso em: 29/01/2020. 
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7. Propriedade Intelectual: aspectos legais 
 
As informações contidas na seção sobre propriedade intelectual foram baseadas no Trade Policy Review 
do Vietnã e em documentos da Organização Mundial de Propriedade Intelectual e do Escritório Nacional 
de Propriedade Intelectual do Vietnã (National Office of Intellectual Property – NOIP). 
 
7.1. Aspectos gerais 
 
A proteção da propriedade intelectual é um dos focos da atenção do Vietnã e de muitos 
dos seus parceiros comerciais. Assim como o Brasil, o Vietnã é parte de diversos tratados 
ligados à Organização Mundial de Propriedade Intelectual (World Intellectual Property 
Organization – WIPO) e continua a integrar o triângulo de comércio, inovação e 
propriedade intelectual em fóruns regionais e internacionais. A legislação do país no tema 
foi revisada em 2008 pelo Conselho para o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de 
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intelletual Property Rights – TRIPS). O sistema de enforcement no Vietnã é altamente 
complexo. 
 
De maneira similar à disciplina jurídica brasileira sobre o tema44, constituída de amplo 
conjunto de normas constitucionais, legais e infralegais,a regulação vietnamita é 
formalizada em diversos textos legais e administrativos, notadamente os seguintes: 
Código Civil (nº 91/2015 / QH13 de 24 de novembro de 2015); o Código Penal de 2015, 
conforme alteração de 2017; Lei nº 33/2005/QH11; Decisão Nº 1068/QD-TT de agosto 
de 2019 (Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual), Lei de Propriedade Intelectual 
(Lei nº 50/2005/QH12) emendada pela Lei nº 36/2009 / QH12 em 2009, e posteriormente 
alterada pela Lei nº 42/2019 / QH14 em junho de 2019As responsabilidades pela 
implementação dos direitos de propriedade intelectual são compartilhadas por número 
considerável de autoridades centrais e locais. Problemas como falsificações e pirataria, e 
roubo de sinal de satélite e cabo, continuam sendo questões que levantam preocupações. 
No entanto, além dos desafios comuns aos países em desenvolvimento, o Vietnã ainda 
precisava realizar mudança radical da abordagem da propriedade intelectual em economia 
socialista e planificada para um sistema de propriedade intelectual adaptado a economias 
orientadas pelo mercado. Em alguma extensão, a transição ainda vem ocorrendo, mas os 
variados interesses e esforços no país têm acelerado o movimento em direção a uma maior 
integração do triângulo de comércio, inovação e propriedade intelectual no framework 
internacional e em direção a uma maior segurança legal e nos negócios, na OMC, OMPI, 
ASEAN ou APEC45. 
 

 
44 No Brasil, a legislação de propriedade intelectual embasa-se na Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 
9.279 de 14 de maio de 1996, emendada pela Lei n° 10.196 de 14 de fevereiro de 2001 e pela Lei n° 13.123 
de 20 de maio de 2015), que concerne patentes, designs industriais, marcas registradas, indicações 
geográficas, além da propriedade industrial. Essa lei revogou e substituiu a Lei n.º 5.772, de 21 de dezembro 
de 1971 (Código da Propriedade Industrial-CPI). Para direitos do autor e conexos, há a lei n° 9.610 de 19 
de fevereiro de 1998, emendada pela Lei n° 12.853 de 14 de agosto de 2013; Lei n° 9.609 de 19 de fevereiro 
de 1998, a Lei n° 10.695 de 01 de julho de 2003 e a Lei n° 12.965 de 23 de abril de 2014. A lei de direitos 
autorais também abarca os softwares de computador. Na área de biotecnologia, existe a Lei No. 9.456 de 
25 de abril de 1997, a chamada Lei de Novas Variedades de Plantas. Além dos textos legais, há normas 
inferiores que detalham as disposições das leis.  
45 WTO, World Trade Organization, Trade Policy Review Body. Trade Policy Review report by the 
Secretariat Viet Nam. WT/TPR/S/287. 13 August 2013. Disponível em: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s287_e.pdf. Acesso em: 13/01/2022. 
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O Vietnã continua modernizando seu sistema de propriedade intelectual para ajustá-lo 
aos desenvolvimentos na área, e, assim como o Brasil, aos seus compromissos 
internacionais, enquanto antecipa desafios mais modernos relativos ao tema. 
Concomitantemente, o país tem defendido seus interesses, considerações e 
posicionamentos em negociações em curso com seus parceiros comerciais. O framework 
internacional contribuiu para essa abordagem mais voltada para fora, com estratégias 
ativas e ofensivas, apesar de mais defensivas em certas áreas, como enforcement. 
 
As principais autoridades vietnamitas responsáveis por questões envolvendo propriedade 
intelectual são o Escritório Nacional de Propriedade Intelectual (National Office of 
Intellectual Property – NOIP)46, sob o Ministério da Ciência e Tecnologia (Ministry of 
Science and Technology – MOST), e o Escritório de Patentes do Vietnã (Copyright Office 
of Viet Nam – COV), sob o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo (Minsitry of 
Culture, Sports and Tourism). Outras agências também estão envolvidas em aspectos da 
proteção da propriedade intelectual, como o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (Ministry of Agriculture and Rural Development). 
 
No Brasil, a formulação de políticas na área de direitos de propriedade industrial era de 
responsabilidade do antigo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
(MDIC), cujas competências foram incorporadas pelo Ministério da Economia. As 
responsabilidades relacionadas aos direitos autorais são de responsabilidade do 
Ministério da Cultura no Brasil. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 
administra o sistema de direitos de propriedade industrial, em atividade bastante similar 
à desempenhada pelo NOIP e pelo COV, no Vietnã. Destaca-se também o papel de 
diversas associações privadas na gestão e remuneração de direitos autorais47. 
 
No Vietnã, similarmente ao INPI no Brasil48, o NOIP é responsável pela gestão geral da 
propriedade intelectual e administração direta da propriedade industrial. A agência 
também está ligada ao desenvolvimento de legislação e políticas. Além de conferir títulos 
de proteção à propriedade industrial, o NOIP oferece opiniões especializadas para auxiliar 
no enforcement. A agência é ativa nacional e internacionalmente, dentro da ASEAN e no 

 
46 ASEAN Intellectual Property Portal. Vietnam. Disponível em: 
https://www.aseanip.org/Resources/ASEAN-IP-Offices-Details/Viet-Nam. Acesso em: 08/05/2021. 
47 Escritório Central de Receitas e Despesas (ECAD); Associação Brasileira de Música e Artes; Associação 
de Músicos; Coordenadores e regentes; Associação de Intérpretes e Músicos, Sociedade Brasileira de 
Autores, Compositores e Escritores Musicais; Sociedade Independente de Compositores e Autores 
Musicais; Sociedade Brasileira de Administração e Proteção dos Direitos Intelectuais; União Brasileira de 
Compositores; Associação Brasileira de Autores, Compositores, Intérpretes e Músicos; Sociedade 
Brasileira de Gestão de Direitos de Performance de Música; Associação Brasileira dos Direitos dos Autores 
Visuais; e Associação de Defesa de Direitos Autorais. O ECAD é o responsável pela arrecadação e 
distribuição dos royalties de execução pública. 
48 O INPI , uma autarquia federal, criada em 1970, vinculada ao antigo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), com personalidade jurídica administrativa, financeira e patrimonial, 
com sede no Rio de Janeiro. Seu principal objetivo é a implementação, a nível nacional, das normas que 
regem a propriedade industrial. Tem como responsabilidade o registro de marcas, desenhos industriais, 
indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, concessões de patentes e 
endossos de contratos de franquia e as diferentes modalidades de transferência de tecnologia.  Os atos 
normativos e resoluções do INPI estabelecem normas gerais de procedimento sobre a aplicação da Lei da 
Propriedade Industrial e demais legislações e tratados internacionais relacionados à propriedade industrial. 
Mais informaçoes em: Manual de Propriedade Intelectual da Abimaq. Disponível em:  Microsoft Word - 
Manual Propriedade Industrial.doc (abimaq.org.br), p.4. Acesso em: 08/05/2021. 
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treinamento de campanhas de conscientização em relação à propriedade intelectual, 
incluindo ações para o público49. 
 
O COV tem como função auxiliar o Ministério da Cultura, Esportes e Turismo na gestão 
de direitos de patente e direitos de proteção relacionados; submissão de propostas para 
estratégias, leis, mecanismos e políticas, implementação e enforcement; tomada de 
medidas para a proteção de direitos de patente; fornecimento de certificados de registro 
para direitos de patente e correlatos. O COV também é responsável pelo registro de 
compromissos sob a Convenção de Bruxelas acerca de sinais de satélite que transmitem 
programas criptografados. 
 
Em 2016 houve a implementação do plano de cinco anos para o desenvolvimento 
socioeconômico (2016-2020), o qual gerou diversos resultados significativos que 
contribuíram com o desenvolvimento científico, tecnológico e socioeconômico do país50. 
O ano de 2020 foi particularmente importante para o país por ser o último do período de 
vigência do plano. Também foi um ano de preparação para a implementação da Estratégia 
de Desenvolvimento Socioeconômico nos próximos dez anos (2021-2030) e para os 
próximos estágios de desenvolvimento. 
 
Em 2019 foi aprovada pelo Primeiro Ministro do país a Estratégia Nacional de 
Propriedade Intelectual (Decisão Nº 1068/QD-TT de agosto de 2019), que tem como 
objetivo avançar o sistema de propriedade intelectual do Vietnã de forma sincronizada e 
efetiva em todos os estágios, fazendo com que a propriedade intelectual se torne uma 
ferramenta real para aumentar a competitividade e promover o desenvolvimento 
econômico, cultural e social do país. A Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual 
(National Strategy on Intellectual Property – NSIP), formulada pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia em coordenação com outros ministérios e agências, e com 
assistência técnica da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), foi a 
primeira estratégia nacional do Vietnã para propriedade intelectual, instituindo um novo 
marco no campo. A estratégia de propriedade intelectual funciona como diretriz para os 
ministérios, agências e autoridades locais para integrar o conteúdo de propriedade 
intelectual às atividades dos estados, implementando efetivamente as políticas nos 
esforços de desenvolvimento socioeconômico51.  
 
Em 2019 o Escritório de Propriedade Intelectual do Vietnã (Intellectual Property Office 
of Viet Nam - IP Viet Nam) registrou resultados significativos no estabelecimento de 
direitos de propriedade intelectual, e recebeu 75.742 aplicações para registro de 
propriedade intelectual (um aumento de 26,7% em comparação a 2018), analisou 65.029 
aplicações (51,7% a mais que em 2018) e conferiu 40.715 títulos de proteção de 
propriedade intelectual (40,6% a mais que em 2018). Isso demonstrou os esforços dos 
líderes e funcionários do IP Viet Nam para atender às necessidades de proteção de 
propriedade intelectual para negócios e inventores, garantindo um ambiente de negócios 
e investimentos facilitado e transparente no Vietnã.  
 

 
49 ASEAN Intellectual Property Portal. Vietnam. Disponível em: 
https://www.aseanip.org/Resources/ASEAN-IP-Offices-Details/Viet-Nam. Acesso em: 08/05/2021. 
50 NOIP. Intellectual Property Activities Annual Report, 2019. Disponível em: 
http://noip.gov.vn/documents/20182/931677/IP+Annual+Report+2019.+A4.pdf/f850fd4e-6d2d-47f6-
bfb0-c72e6eff3dcf. Acesso em: 13/01/2022. 
51 Ibidem, p. 9.  
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Outro resultado conquistado no ano de 2019 foi a Lei que emendou e suplementou artigos 
da Lei sobre o Setor de Seguros (Law on Insurance Business) e a adoção da Lei de 
Propriedade Intelectual (Law on Intellectual Property) pela Assembleia Nacional para 
auxiliar na implementação do CPTPP. Em 2019, o IP Viet Nam também iniciou o 
processo de emenda da Lei de Propriedade Intelectual para internalizar os compromissos 
dos acordos de livre comércio CPTPP e EVFTA52. 
 
7.2. Compromissos internacionais do Vietnã em matéria de 
propriedade intelectual 
 
No contexto das reuniões do Conselho dos TRIPS, o Vietnã coordena sua posição com 
outros membros da ASEAN como regra geral. Em virtude da importância da propriedade 
intelectual para o país, a Missão Permanente em Genebra tem um expert em propriedade 
intelectual dedicado exclusivamente para questões ligadas ao TRIPS e propriedade 
intelectual na WIPO, OMC e outros fóruns. 
 
Essa atuação internacional do Vietnã em matéria de propriedade intelectual tem 
semelhanças com o Brasil, que é signatário dos principais tratados internacionais de 
propriedade intelectual, como: a Convenção da União de Paris de 1883 (CUP) sobre 
propriedade industrial, o Acordo TRIPS53, a Convenção de Berna de 1886 sobre Direitos 
Autorais e o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT)54.  
 
Conforme o país declarou no Conselho dos TRIPS em 2008, o Código Civil de 1995, o 
qual introduziu os princípios básicos de propriedade, incluindo propriedade intelectual, 
foi o texto fundamental para uma virada nos esforços do Vietnã para se tornar uma 
economia de mercado. O Código Civil foi revisado em 2005 pela Lei nº 33/2005/QH11 
e substituído pelo atual (No. 91/2015/QH13), o qual reestipula os princípios básicos dos 
direitos de propriedade intelectual. O Código Civil continua a ser a base regulatória dos 
direitos de propriedade intelectual. A Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 
50/2005/QH12) foi emendada e suplementada em 2009 (Lei nº 26/2009/QH12) e em 2019 
(Lei No. 42/2019/QH14). Essa lei comporta de maneira abrangente todos os direitos de 
propriedade intelectual. A implementação de provisões é geralmente regulada por 
decretos e circulares. 
 
Dentro do framework da ASEAN, o Vietnã faz parte de diversas iniciativas relativas à 
propriedade intelectual. Desde 1996, os países do bloco cooperam para o 
desenvolvimento de um sistema comum de propriedade intelectual através do Grupo de 
Trabalho Para Cooperação em Propriedade Intelectual (ASEAN Working Group on 
Intellectual Property Cooperation – AWGPIC). Devido à integração econômica da 
ASEAN, planejada para 2015, o AWGPIC preparou um plano de trabalho como parte da 
estrutura da Comunidade Econômica da ASEAN (AEC). O Plano de Ação de Propriedade 
Intelectual da ASEAN 2011-2015 busca atingir os objetivos da AEC através da 
transformação da ASEAN em uma região inovadora e competitiva a partir do uso de 
propriedade intelectual para seus cidadãos e da garantia de que a região siga atuando 
como player ativo na comunidade internacional da propriedade intelectual. 

 
52 Ibidem, p. 5. 
53 A internalização do TRIPS da OMC ocorreu por meio do Decreto nº 1.355 em 1994. 
54 O PCT, que o Brasil assinou em 1970, tem como principal objetivo aprimorar e desenvolver o sistema 
de patentes e transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e cooperação entre países ricos e em 
desenvolvimento. 
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No âmbito regional, o país asiático parece ser mais ativo do que o Brasil. Este tem atuado 
especialmente no âmbito do Mercosul, no qual se destacam dois compromissos principais 
relacionados à propriedade intelectual: o Protocolo de Harmonização das Regras de 
Propriedade Intelectual no Mercosul sobre Marcas e Indicações e Designações de Origem 
de 1995, e o Acordo para a Proteção Mútua das indicações geográficas originárias dos 
territórios dos Estados do Mercosul de 2019. O Protocolo tem como objetivo estabelecer 
normas técnicas, prazos e procedimentos para a proteção de marcas, indicações de origem 
e designações de origem. Embora objetive a harmonização, o Protocolo admite 
flexibilidade para cada país de adotar conceitos e normas técnicas em acordo com sua 
legislação nacional. O Acordo assinado em 2019, por sua vez, tem como objetivo 
identificar um produto como originário de uma região específica de um país, mostrando 
a qualidade e reputação do produto. O acordo cria mecanismo dentro do Mercosul de 
rapidamente reconhecer as indicações geográficas e proteger os bens de fraude e de uso 
indevido55. 
 
Em adição aos acordos no âmbito da OMC, e à Convenção da WIPO, o Vietnã é parte de 
diversos tratados relacionados à WIPO. O país ainda não assinou os tratados mais recentes 
negociados na organização, a exemplo dos tratados sobre a Internet (WCT, WPPT, 
Tratado de Beijing) ou os tratados de procedimento de patentes (TLT, Tratado de 
Singapura). 
 
Em 2019, na Assembleia Geral da WIPO, o Ministro da Ciência e Tecnologia do Vietnã, 
Chu Ngoc Anh, assinou o Acordo de Cooperação para Criação de um Ambiente para a 
Propriedade Intelectual com a WIPO (Cooperation Agreement on Enabling IP 
Environment) para auxiliar no fortalecimento da capacidade dos funcionários em 
instituições de pesquisa e universidades em suas atividades de pesquisa e inovação, 
registro e utilização de invenções e transferência de tecnologia.  
 
Ainda no âmbito da Organização, em dezembro de 2019, o Vietnã aderiu ao Acordo de 
Haia (Hague Agreement), sendo que a última vez que o país integrou um acordo da WIPO 
foi no ano de 2006, o Protocolo de Madri56. O acordo trata do registro de designs 
industriais, cujo instrumento de acessão é o Ato de Genebra, depositado pelo Diretor 
Geral da WIPO juntamente com o Ministro da Ciência e Tecnologia em setembro de 
2019, e com entrada em vigor em dezembro de 2019. 
 
Os vários acordos de livre comércio assinados pelo Vietnã contêm, todos, componentes 
sobre propriedade intelectual, com diferentes graus de compromissos vinculantes. O 
acordo bilateral com os Estados Unidos sobre patentes, assinado em 2000, é 
particularmente detalhado. O capítulo 9 do Acordo de Parceria Econômica entre Vietnã 
e Japão cobre todos os direitos de propriedade intelectual e enforcement. Em adição à sua 
participação nas negociações de “acordos de livre comércio de nova geração”, o Vietnã 
tem assinado acordos bilaterais e memorandos de entendimento com foco em questões 
como assistência técnica e cooperação entre agências de propriedade intelectual, e difusão 
de procedimentos de propriedade intelectual. Além disso, o país tem se movido 

 
55 Os compromissos mencionados podem ser encontrados no link a seguir: Atos assinados na 55ª Reunião 
de Cúpula do Mercosul — Português (Brasil) (www.gov.br). Acesso em: 27/02/2021. 
56 WIPO. WIPO-Administrered Treties. Disponível em: 
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?country_id=185C. Acesso em: 13/01/2022. 
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rapidamente para modernizar seu sistema de propriedade intelectual e integrar-se à 
economia global, particularmente em nível regional.  
 
No recente Acordo de Parceria Econômica Regional Abrangente (Regional 
Comprehensive Economic Partnership – RCEP), o Vietnã redigiu textos com propostas 
para o Capítulo de Propriedade Intelectual do acordo e participou de seis sessões de 
negociação, posteriormente redigiu uma proposta para finalizar o Capítulo de PI, e 
comentou outros conteúdos acerca de acesso ao mercado de serviços, atividades não 
configuradas como serviços e investimento57.  
 
No Acordo de Livre Comércio Vietnã-EFTA, o Escritório de Propriedade Intelectual do 
Vietnã (IP Viet Nam) teceu comentários sobre as reservas de exceções não tarifárias para 
o setor de atividades não configuradas como serviços no capítulo de investimentos e 
participou de uma sessão de negociação. 
 
No acordo entre Vietnã e o Reino Unido, o IP Viet Nam forneceu informações para revisar 
a implementação do relatório da 10ª reunião do Comitê Conjunto de Economia e 
Comércio do Vietnã e Reino Unido, e realizou proposições acerca do rascunho do acordo 
bilateral Vietnã-Reino Unido. 
 
7.3. Indicações geográficas do Vietnã 
 
O direito de registrar as indicações geográficas vietnamitas pertence ao Estado. O Estado 
permite que organizações e indivíduos produtores exerçam o direito de registrar 
indicações geográficas. Entretanto, as pessoas que exercerem o direito de registrar 
indicações geográficas não se tornarão titulares de tais indicações geográficas, vez que o 
proprietário das indicações geográficas do Vietnã é o Estado.58 O Estado exercerá 
diretamente o direito de gestão das indicações geográficas ou concederá esse direito às 
organizações que representem os interesses gerais ou indivíduos que tenham o direito de 
usar indicações geográficas. 
 
Na tabela, é possível ver as principais indicações geográficas do Vietnã, conforme dados 
do Ministério da Ciência e Tecnologia do Vietnã- Escritório de Propriedade Intelectual.59 
 
Tabela 11 – Indicações geográficas do Vietnã 

Indicação Geográfica Produtos 

Hồng Dân Arroz 

Hải Hậu Arroz 

Bà Đen Atemoia 

Đại Hòang Banana 

Trùng Khánh Castanha 

Bắc Kạn Caqui 

 
57 Ibidem, p. 11. 
58 MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF VIETNAM. Disponível em: GEOGRAPHICAL 
INDICATIONS - INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF VIETNAM (noip.gov.vn). Acesso em: 
13/01/2022. 
59 MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF VIETNAM. Disponível em: GEOGRAPHICAL 
INDICATIONS - INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF VIETNAM (noip.gov.vn). Acesso em: 
13/01/2022.  
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Văn Yên Canela 

Tân Cương Chá 

Buôn Ma Thuột Café 

Huế 
Chapéu cônico de 
folha de coco 

Phú Quốc 
Extrato de peixe 
(molho) 

Mộc Châu Erva 

Lang Son Estrela do mar 

Phúc Trạch Grapefruit 

Đoan Hùng Grapefruit 

Lục Ngạn Lichia 

Vinh Laranja 

Thanh Hà Lichia 

Phan Thiết Molho de Peixe 

Hòa Lộc Mango 

Bảy Núi Pó de arroz 

Hậu Lộc Pasta de camarão 

Tiên Lãng Tabaco 

Tiên Lãng Tabaco 

Fonte: NOIP. Elaboração: CCGI-EESP/FGV 
 
7.4. Conhecimentos tradicionais e recursos genéticos 
 
Conforme aponta o TPR vietnamita de 2021, o Vietnã vem fortalecendo a cooperação 
com países como Japão, Coreia do Sul, União Europeia sobre vários projetos para 
fortalecer a capacidade do Vietnã em construir seu exame de aplicação de patentes, 
indicações geográficas e a proteção do conhecimento tradicional. O país assinou um 
memorando de entendimento com vários escritórios de propriedade intelectual ao redor 
do mundo. 
 
Há que se enfatizar também no que se refere ao tema de biossegurança, um decreto sobre 
organismos geneticamente modificados, espécies e produtos de organismos 
geneticamente modificados (No. 69/2010/ND-CP emendado pelo Decreto No. 
108/2011/ND-C). O decreto fornece uma avaliação de risco para os GMOs (Genetic 
Modified Organisms), uma base de certificados de biossegurança, e a elegibilidade do 
uso de GMOs como alimento tanto para o ser humano quanto para animais; além de 
condições para a produção, comércio, importação, exportação, transporte e estocagem e 
acreditação de laboratórios.60 
 

 
60 WTO, World Trade Organization, Trade Policy Review Body. Trade Policy Review report by the 
Secretariat Viet Nam. 27 and 29 April 2021. Disponível em: s410_e.pdf (wto.org). Acesso em: 
11/05/2021. 
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Importante destacar também que o Vietnã se tornou signatário da Convenção das Nações 
Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB) em 199461. O primeiro Plano de Ação 
Nacional de Biodiversidade do Vietnã (NBAP) foi aprovado pelo Primeiro Ministro em 
1995. Seguiu-se a Estratégia Nacional de Biodiversidade para 2010 - visão para 2020 para 
implementar a Convenção sobre Biodiversidade e a Convenção de Cartagena- Protocolo 
sobre Biossegurança, que foi aprovado pelo Primeiro-Ministro em 31 de maio de 2007 e 
suas metas foram consideradas consistentes com a situação de desenvolvimento 
socioeconômico do país na época. Em 31 de julho de 2013, o Primeiro-Ministro aprovou 
a Decisão nº 1250 / QĐ-TTg sobre a Estratégia Nacional de Biodiversidade para 2010, 
visão para 2030 (NBSAP), que identifica uma série de programas e projetos prioritários 
voltados para a preservação da biodiversidade do Vietnã. 
 
8. Investimento no Vietnã: aspectos legais 
 
As informações sobre investimento no Vietnã foram obtidas principalmente no Trade Poicy Review e no 
site da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). 
 
8.1. Aspectos gerais 
 
No Vietnã, os investimentos são disciplinados por legislação específica, cuja última 
versão foi aprovada em 2020. A legislação sobre o tema tem passado por constantes 
modificações, com a finalidade de adequar as regulações incialmente muito restritivas ao 
capital estrangeiro aos novos compromissos internacionais assumidos pelo país, em 
sintonia com as reformas que flexibilizam o planejamento econômico socialista e 
aumentam a inserção econômica internacional do Vietnã. 
 
8.2. Disciplina jurídica dos investimentos 
 
Em 2020, a Lei No. 67/2014/QH13 (com emendas posteriores) foi substituída pela Lei de 
Investimento No. 61/2020/QH14 como o principal documento legal sobre o tema. Suas 
disposições, via de regra, devem ser interpretadas juntamente com os compromissos 
internacionais assumidos pelo país em matéria de investimento. 
 
A Lei de Investimento No. 61/2020/QH14 apresenta "lista negativa" de acesso ao 
mercado. Em outros termos, significa que as entidades estrangeiras têm tratamento 
nacional no que diz respeito ao investimento, exceto nos setores explicitamente definidos 
na Lista de Setores Restritos anexa à Lei. É uma abordagem mais permissiva do que as 
regulamentações anteriores de investimento do Vietnã, que seguiram uma abordagem de 
"lista positiva", bloqueando o acesso ao mercado, exceto em setores listados. 
 
De acordo com a Lei de 2020, de maneira similar à legislação anterior, o investimento 
em certos setores pode ser totalmente proibido ou sujeito a certas restrições ou condições. 
Todos os investimentos, estrangeiros ou domésticos, são proibidos em oito setores 
enumerados (incluindo o comércio de certos produtos químicos e narcóticos 
identificados). 
 

 
61 CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. Vietnam´s Fifth National Report to the United 
Nations Convention on Biological Diversity. Reporting period: 2009–2013. Disponível em: CBD Fifth 
National Report - Vietnam (English version). Acesso em: 11/05/2021. 
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Certos setores são considerados "condicionais" para todos os investidores, estrangeiros 
ou nacionais, e podem exigir aprovação formal (ou seja, mediante licenças, registros ou 
certificações). Esses setores condicionais devem "satisfazer as condições necessárias por 
razões de defesa e de segurança nacional ou ordem, segurança social, moralidade social 
e saúde da comunidade." Os setores condicionados estão listados no Apêndice IV ("Lista 
de Investimentos e Negócios Condicionais") da Lei de Investimento de 2020, mas muitos 
requerem regulamentação específica, que detalhe as condições e requisitos para liberação 
do investimento. 
 
As regras de investimento condicional se aplicam a investidores estrangeiros, com 
potenciais restrições adicionais, incluindo: (i) limites percentuais de propriedade; (ii) 
restrições à forma de investimento; (iii) restrições ao âmbito das atividades de negócio e 
investimento; (iv) capacidade financeira dos investidores e parceiros; e (v) outras 
condições ao abrigo dos tratados internacionais e da lei vietnamita. 
 
A Lista de Investimentos e Negócios Condicionais da Lei de Investimento de 2020 
detalha 227 setores, com mudanças em relação à Lei de 2014. Por exemplo, os setores 
adicionados à lista de setores condicionais incluem saneamento de água e serviços de 
arquitetura. Certos setores, incluindo franquia e logística, foram, por sua vez, retirados da 
lista. 
 
Outro aspecto importante da Lei de 2020 concerne à redução do limite de "investidor 
estrangeiro" de 51% do capital para 50%. De acordo com a lei de 2014, as empresas com 
51% ou mais de propriedade estrangeira foram tratadas como "investidores estrangeiros" 
para fins de atividades de investimento. Assim, uma empresa com mais de 50% de 
propriedade de uma entidade estrangeira ainda poderia receber os benefícios 
proporcionados às empresas nacionais. A Lei de Investimento de 2020 muda isso, 
reduzindo o limite de "investidor estrangeiro" para 50%. 
 
A Lei de 2020 estabelece que os investimentos devem ser suspensos ou encerrados se tais 
atividades forem "prejudiciais ou estiverem em perigo de prejudicar a defesa ou 
segurança nacional". Notavelmente, os termos "defesa nacional" e "segurança" não são 
definidos, deixando ao Governo liberdade interpretativa na aplicação desta disposição. 
 
A Lei de 2020 apresenta novos incentivos para o investimento em determinados setores, 
incluindo: (i) Setores de alta tecnologia, incluindo desenvolvimento de software, 
tecnologias de energia limpa e produtos relacionados à tecnologia da informação e 
comunicação; (ii) Reciclagem; (iii) Transporte público; (iv) Microfinanças; (v) Educação; 
(vi) Farmacêutica e outras indústrias de saúde; e (vii) Projetos de investimento para 
startups criativas. 
 
O diploma legal de 2020, adicionalmente, prevê incentivos de investimento em "áreas 
com difíceis condições socioeconômicas" e zonas industriais. Esses incentivos podem 
incluir incentivos fiscais, acesso ao crédito, apoio à pesquisa e desenvolvimento e outras 
medidas. 
 
8.3. Investimentos nos acordos internacionais do Vietnã 
 
As relações econômicas internacionais do Vietnã também afetam a disciplina jurídica dos 
investimentos no país asiático e parte das mudanças (nos últimos 15 anos foram três novas 
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leis sobre investimento, sendo que a lei de 2014 passou por diversas emendas antes de ser 
revogada) nas regras sobre investimentos reflete os novos compromissos internacionais 
assumidos pelo Vietnã. O Vietnã passou a integrar a ASEAN em 1995 e, assim, a fazer 
parte do framework abrangente para comércio em bens, serviços e investimento. O Vietnã 
busca a liberalização do comércio na Ásia e Pacífico junto com os outros integrantes da 
ASEAN, complementada por iniciativas bilaterais adicionais. O país foi um participante 
completo das negociações do Acordo Trans-Pacífico desde novembro de 2010, e 
negociou Acordos de Livre Comércio com a União Europeia, membros da Associação 
Europeia de Livre Comércio (EFTA), Bielorússia, Cazaquistão, Federação Russa e 
Coreia do Sul. 
 
O Acordo de Investimento Abrangente da ASEAN (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement – ACIA), assinado pelos oficiais econômicos da ASEAN em fevereiro de 
2009, tinha como objetivo substituir disposições existentes no Acordo de Investimento 
da ASEAN (ASEAN Investment Agreement AIA) e no Acordo de Garantia de 
Investimento da ASEAN (ASEAN Investment Guarantee Agreement – IGA). O ACIA 
reúne em um único documento disposições acerca da liberalização do investimento; 
proteção, promoção e facilitação do investimento; tratamento automático da nação mais 
favorecida; arbitragem; etc. Sob o acordo, os investidores baseados na ASEAN gozam de 
tratamento não-discriminatório, com uma lista negativa única de reservas e regras sobre 
liberalização progressiva adicional. O ACIA entrou em vigor em março de 2012. O quarto 
protocolo para emendar o acordo foi assinado em julho de 2000 e incorporou regras 
TRIMs-plus que proíbem requisitos de desempenho no ACIA. 
  
Após a conclusão de um framework de cooperação econômica abrangente em novembro 
de 2002, ASEAN e China entraram em negociações resultantes na assinatura de um 
acordo de comércio em bens em novembro de 2004, e em um acordo de comércio em 
serviços em 2007. Desde então, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Índia 
completaram as negociações para estabelecer zonas de livre comércio com a ASEAN. 
 
Apesar de inicialmente sinalizar que participaria como “membro associado”, o Vietnã 
anunciou sua decisão de ser um membro pleno nas negociações do Acordo Trans-Pacífico 
(Trans-Pacific Partnership Agreement – TPP) em reunião ministerial da APEC em 
novembro de 2010. O TPP – 12 com a presença dos EUA, que tinha como objetivo o 
aumento do comércio e investimento entre os participantes, foi assinado mas não entrou 
em vigor. Já o TPP – 11, o denominado CPTPP, sem EUA, foi estabelecida sob a 
liderança do Japão e Chile em 2018. Negociações para estabelecer um acordo de livre 
comércio entre Vietnã e União Europeia foram oficialmente iniciadas em 2012 e 
concluídas em 2020.  
 
De acordo com as autoridades vietnamitas, a participação do país nos Acordos de Livre 
Comércio da ASEAN contribuiu para a continuidade do crescimento do comércio 
bilateral entre os países asiáticos. O Vietnã foi beneficiado pelos acordos para estimular 
as exportações de produtos competitivos nos setores de agricultura, pesca, têxteis, 
calçados e mobília. Os acordos de livre comércio também estimularam investimento 
estrangeiro direto no Vietnã. O acordo de parceria econômica entre Vietnã e Japão 
destacou as complementariedades das duas economias, permitindo que exportações 
vietnamitas de commodities e bens de consumo básicos se expandissem rapidamente, 
enquanto importações de maquinário japonês, equipamentos e outros insumos 
manufaturados crescessem em ritmo similar. 
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Tabela 11 - Acordos bilaterais de investimentos 

 Título Resumido Status Partes Data de 
assinatura 

Data de 
entrada em 
vigor 

1 Taiwan Province of China 
- Viet Nam BIT 

Assinado (não está 
em vigor) 

Taiwan 18/12/2019  

2 Macedonia - Viet Nam 
BIT 

Em vigor Macedônia 
do Norte 

15/10/2014 11/01/2016 

3 Turkey - Viet Nam BIT  Em vigor Turquia 15/01/2014  19/06/2017 

4 Morocco - Viet Nam BIT Assinado (não está 
em vigor) 

Marrocos  15/06/2012  

5 Oman - Viet Nam BIT Assinado (não está 
em vigor) 

Oman 10/01/2011  

6 Slovakia - Viet Nam BIT Em vigor Eslováquia  17/12/2009 18/08/2011 

7 Sri Lanka - Viet Nam BIT Assinado (não está 
em vigor) 

Sri Lanka 22/10/2009  

8 Estonia - Viet Nam BIT  
Em vigor 

Estônia 24/09/2009 11/02/2012 

9 Kazakhstan - Viet Nam 
BIT  

Em vigor Cazaquistã
o 

15/09/2009 07/04/2014 

10 Uruguay - Viet Nam BIT Em vigor Uruguai 12/05/2009 09/09/2012 

11 Iran, Islamic Republic of - 
Viet Nam BIT 

Em vigor Irã 23/03/2009 19/03/2011 

12 United Arab Emirates - 
Viet Nam BIT 

Assinado (não está 
em vigor) 

Emirados 
Árabes 
Unidos 

16/02/2009  

13 Venezuela, Bolivarian 
Republic of - Viet Nam 
BIT 

Em vigor Venezuela 20/11/2008 17/06/2009 

14 Greece - Viet Nam BIT Em vigor Grécia 13/10/2008 08/12/2011 

15 Finland - Viet Nam BIT Em vigor Finlândia 21/02/2008 04/06/2009 

16 Kuwait - Viet Nam BIT  
Em vigor 

Kwait 23/05/2007 16/03/2011 

17 Mozambique - Viet Nam 
BIT 

Em vigor Moçambiqu
e 

16/01/2007 29/05/2007 

18 Spain - Viet Nam BIT Em vigor Espanha 20/02/2006 29/07/2011 

19 Bangladesh - Viet Nam 
BIT  

Assinado (não está 
em vigor) 

Bangladesh 01/05/2005  

20 Japan - Viet Nam BIT  
Em vigor 

Japão 14/11/2003 19/12/2004 

21 Korea, Republic of - Viet 
Nam BIT 

 
Em vigor 

Coreia do 
Sul 

15/09/2003 05/06/2004 
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22 Namibia - Viet Nam BIT Assinado (não está 
em vigor) 

Namíbia 30/05/2003  

23 Iceland - Viet Nam BIT  Em vigor Islândia 20/09/2002 10/07/2003 

24 United Kingdom - Viet 
Nam BIT 

Em vigor Reino 
Unido 

01/08/2002 01/08/2002 

25 Korea, Dem. People's 
Rep. of - Viet Nam BIT 

Assinado (não está 
em vigor) 

Coreia do 
Norte 

02/05/2002  

26 Cambodia - Viet Nam 
BIT 

Em vigor Camboja 01/09/2001 24/10/2005 

27 Mongolia - Viet Nam BIT  Em vigor Mongólia 17/04/2000 13/12/2001 

28 Myanmar - Viet Nam BIT Assinado (não está 
em vigor) 

Mianmar 15/02/2000  

29 Chile - Viet Nam BIT  Assinado (não está 
em vigor) 

Chile 16/09/1999  

30 Tajikistan - Viet Nam 
BIT 

Assinado (não está 
em vigor) 

Tajiquistão  19/01/1999  

31 Czech Republic - Viet 
Nam BIT 

Em vigor República 
Tcheca 

25/11/1997 09/07/1998 

32 Egypt - Viet Nam BIT Em vigor Egito 06/09/1997 04/03/2002 

33 India - Viet Nam BIT  Encerrado Índia 08/03/1997 22/03/2017 

34 Algeria - Viet Nam BIT Assinado (não está 
em vigor) 

Argélia 21/10/1996  

35 Bulgaria - Viet Nam BIT Em vigor  Bulgária 19/09/1996 15/05/1998 

36 Argentina - Viet Nam BIT Em vigor Argentina 03/06/1996 01/06/1997 

37 Uzbekistan - Viet Nam 
BIT  

Em vigor Uzbequistã
o  

28/03/1996 06/03/1998 

38 Lao People's Democratic 
Republic - Viet Nam BIT  

Em vigor Laos 14/01/1996 23/06/1996 

39 Latvia - Viet Nam BIT Em vigor Letônia 06/11/1995 20/02/1996 

40 Cuba - Viet Nam BIT Em vigor Cuba 12/10/1995 01/10/1996 

41 Lithuania - Viet Nam BIT Em vigor  Lituânia 27/09/1995 24/04/2003 

42 Austria - Viet Nam BIT Em vigor Áustria 27/03/1995 01/10/1996 

43 Romania - Viet Nam BIT Em vigor Romênia 15/09/1994 16/08/1995 

44 Poland - Viet Nam BIT  Em vigor Polônia 31/08/1994 24/11/1994 

45 Hungary - Viet Nam BIT Em vigor Hungria 26/08/1994 16/06/1995 

46 Russian Federation - Viet 
Nam BIT 

Em vigor Rússia 16/06/1994 03/07/1996 

47 Ukraine - Viet Nam BIT Em vigor Ucrânia 08/06/1994 08/12/1994 

48 Netherlands - Viet Nam 
BIT 

Em vigor Países 
Baixos 

10/03/1994 01/02/1995 
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49 Finland - Viet Nam BIT Encerrado Finlândia 13/09/1993 04/06/2009 

50 Sweden - Viet Nam BIT Em vigor Suécia 08/09/1993 02/08/1994 

51 Denmark - Viet Nam BIT  Em vigor Dinamarca 23/07/1993 07/08/1994 

52 Korea, Republic of - Viet 
Nam BIT 

Encerrado Coreia do 
Sul 

13/05/1993 04/09/1993 

53 Taiwan Province of China 
- Viet Nam BIT 

Em vigor Taiwan 21/04/1993 23/04/1993 

54 Germany - Viet Nam BIT Em vigor Alemanha 03/04/1993 19/09/1998 

55 Armenia - Viet Nam BIT  Assinado (não está 
em vigor) 

Armênia 01/02/1993  

56 China - Viet Nam BIT Em vigor China 02/12/1992 01/09/1993 

57 Singapore - Viet Nam BIT Em vigor Singapura 29/10/1992 25/12/1992 

58 Belarus - Viet Nam BIT Em vigor Bielorrússia  08/07/1992 24/11/1994 

59 Switzerland - Viet Nam 
BIT 

Em vigor Suíça 03/07/1992 03/12/1992 

60 France - Viet Nam BIT Em vigor França 26/05/1992 10/08/1994 

61 Philippines - Viet Nam 
BIT 

Em vigor Filipinas 27/02/1992 29/01/1993 

62 Malaysia - Viet Nam BIT Em vigor Malásia 21/01/1992 09/10/1992 

63 Thailand - Viet Nam BIT Em vigor Tailândia 30/10/1991 07/02/1992 

64 Indonesia - Viet Nam BIT Encerrado  Vietnã 25/10/1991 03/04/1994 

65 Australia - Viet Nam BIT Encerrado Austrália 05/03/1991 11/09/1991 

66 BLEU (Belgium-
Luxembourg Economic 
Union) - Viet Nam BIT 

Em vigor União 
Econômica 
Bélgica-
Luxemburg
o 

24/01/1991 11/06/1999 

67 Italy - Viet Nam BIT  Em vigor Itália 18/05/1990 06/05/1994 
Fonte: Unctad. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
O Vietnã é signatário de diversos acordos bilaterais de investimento e de acordos de livre 
comércio com clásulas ou capítulos sobre investimento. Merecem destaque o Acordo 
Trans-Pacífico Abrangente e Progressivo (Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership – CPTPP)62, o e o Acordo de Parceria Econômica Regional 

 
62 Um dos aspectos importantes do CPTPP é a previsão da cláusula investidor-Estado no capítulo de 
investimentos. A cláusula, no entanto, pode ser derrogada para alguns países em determinadas situações.  
Para Vietnã, Peru, Chile e México, veda-se o uso da cláusula caso a violação de direito do investidor tenha 
sido submetida a um tribunal administrativo e judicial. No anexo 9 –J do Capítulo de Investimento do 
CPTPP, lê-se o seguinte (na tradução dos autores): 1. Um investidor de uma Parte não pode submeter à 
arbitragem nos termos da Seção B (Solução de Controvérsias Investidor-Estado) uma reclamação de que 
Chile, México, Peru ou Vietnã violaram uma obrigação nos termos da Seção A: (a) em seu próprio nome, 
nos termos do Artigo 9.19.1 (a) (Submissão de uma Reivindicação à Arbitragem); ou (b) em nome de uma 
empresa do Chile, México, Peru ou Vietnã, que seja uma pessoa jurídica que o investidor possui ou controla 
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Abrangente (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP). O primeiro é um 
acordo de livre comércio entre Canadá e outros dez países na Ásia-Pacífico: Austrália, 
Brunei, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã. O 
segundo é um acordo que abrange comércio em bens e serviços, investimento, 
propriedade intelectual, e resolução de disputas. Nesse acordo, ASEAN, China, Austrália, 
Nova Zelândia, Coreia do Sul e Japão buscam explorar oportunidades de colaboração e 
desenvolvimento em um acordo de livre comércio que engloba 30% da população e PIB 
mundial. 
 
Tabela 12 - Tratados com disposições sobre investimentos 

 Título Resumido Status Partes  Data de 
assinatura 

Data de entrada 
em vigor 

1 United Kingdom - 
Viet Nam FTA  

Assinado (não 
está em vigor) 

Reino Unido 29/12/2020  

2 Regional 
Comprehensive 
Economic 
Partnership  

Assinado (não 
está em vigor) 

Austrália, China, 
Japão, Coreia do 
Sul, Nova 
Zelândia 

15/11/2020  

3 EU - Viet Nam 
Investment 
Protection 
Agreement 

Assinado (não 
está em vigor) 

União Europeia 30/06/2019  

4 Comprehensive and 
Progressive 
Agreement for 
Trans-Pacific 
Partnership 
(CPTPP) 

Em vigor Austrália, 
Brunei, Canadá, 
Chile, Japão, 
Malásia, 
México, Nova 
Zelândia, Peru, 
Singapura 

08/03/2018 30/12/2018 

5 ASEAN - Hong 
Kong, China SAR 
Investment 
Agreement  

Em vigor Hong Kong 12/11/2017 17/06/2019 

6 Trans-Pacific 
Partnership 

Assinado (não 
está em vigor) 

Austrália, 
Brunei, Canadá, 
Chile, Japão, 
Malásia, 
México, Nova 
Zelândia, Peru, 
Singapura, 
Estados Unidos 
da América 

04/02/2016  

 
direta ou indiretamente de acordo com 9.19.1 (b) (Submissão de uma Reivindicação à Arbitragem), se o 
investidor ou a empresa, respectivamente, alegou essa violação de uma obrigação nos termos da Seção A 
em processos perante um tribunal administrativo do Chile, México, Peru ou Vietnã. 2. Para maior certeza, 
se um investidor de uma Parte decidir apresentar uma reclamação do tipo descrito no parágrafo 1 a um 
tribunal ou tribunal administrativo do Chile, México, Peru ou Vietnã, essa eleição será definitiva e 
exclusiva, e o investidor não pode, posteriormente, submeter a reclamação à arbitragem nos termos da 
Seção B (Solução de Controvérsias entre Investidor e Estado). 
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7 Eurasian Economic 
Union - Viet Nam 
FTA 

Em vigor União 
Econômica da 
Eurásia 

29/05/2015 05/10/2016 

8 Korea, Republic of - 
Viet Nam FTA 

Em vigor Coreia do Sul 05/05/2015 20/12/2015 

9 ASEAN - India 
Investment 
Agreement  

Assinado (não 
está em vigor) 

Índia 12/11/2014  

10 EU - Viet Nam 
Framework PCA  

Assinado (não 
está em vigor) 

União Europeia 27/06/2012  

11 Chile-Viet Nam 
FTA 

Assinado (não 
está em vigor) 

Chile 12/11/2011  

12 ASEAN-China 
Investment 
Agreement 

Em vigor China 15/08/2009 01/01/2010 

13 ASEAN-Korea 
Investment 
Agreement 

Em vigor Coreia do Sul 02/06/2009 01/09/2009 

14 AANZFTA Em vigor Austrália, Nova 
Zelândia 

27/02/2009 10/01/2010 

15 ASEAN 
Comprehensive 
Investment 
Agreement 

Em vigor  26/02/2009 24/02/2012 

16 Japan-Viet Nam 
EPA 

Em vigor Japão 25/12/2008 01/10/2009 

17 ASEAN-Japan EPA Em vigor Japão 28/03/2008 01/12/2008 

18 US-Viet Nam TIFA Em vigor Estados Unidos 
da América 

21/06/2007 21/06/2007 

19 ASEAN-US TIFA Em vigor Estados Unidos 
da América 

25/08/2006 25/08/2006 

20 ASEAN-Korea 
Framework 
Agreement 

Em vigor Coreia do Sul 13/12/2005 01/07/2006 

21 ASEAN-India 
Framework 
Agreement 

Em vigor Índia 07/03/2004 01/07/2004 

22 ASEAN-China 
Framework 
Agreement 

Em vigor China 04/11/2002 01/07/2003 

23 US-Viet Nam Trade 
Relations 
Agreement 

Em vigor Estados Unidos 
da América 

13/07/2000 13/07/2000 

24 ASEAN Services Em vigor  15/12/1995 30/12/1998 
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25 EC-Vietnam 
Cooperation 
Agreement 

Em vigor União Europeia 17/07/1995 01/06/1998 

26 ASEAN Investment 
Agreement 

Encerrado  15/12/1987 02/08/1988 

27 ASEAN-EU 
Cooperation 
Agreement 

Em vigor União Europeia 07/03/1980 01/10/1980 

Fonte: Unctad. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 
9. Acordos preferenciais de comércio do Vietnã 
 
As informações a seguir foram coletadas principalmente no sítio eletrônico da Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) e da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). 

 
A política comercial do Vietnã tem relevância especial no processo de reforma econômica 
que tem sido implementado pelos diversos governos do país, com objetivo de afastamento 
gradual dos preceitos de economia planificada e de adoção seletiva de instituições de 
mercado. O país asiático tem 20 (vinte) acordos preferenciais de comércio incluídos 
frameworks agreements e acordos de comércio de serviços. A grande maioria desses 
acordos está em vigência (dezesseis deles). A tabela abaixo enumera esses acordos: 
 
Tabela 13 - Tratados de acordos preferenciais de comércio 

Título Resumido Status Partes  Data de 
assinatura 

Data de 
entrada em 
vigor 

Número de linhas 
tarifárias 

United Kingdom – 
Viet Nam FTA 

Assinado 
(não está 
em vigor) 

Reino Unido 29/12/2020  n.a. 

Regional 
Comprehensive 
Economic 
Partnership  

Assinado 
(não está 
em vigor) 

Austrália, China, 
Japão, Coreia do 
Sul, Nova 
Zelândia 

15/11/2020  n.a. 

Comprehensive and 
Progressive 
Agreement for 
Trans-Pacific 
Partnership 
(CPTPP) 

Em vigor Austrália, 
Brunei, Canadá, 
Chile, Japão, 
Malásia, México, 
Nova Zelândia, 
Peru, Singapura 

08/03/2018 30/12/2018 10.861 linhas 
tarifárias (6943 
linhas duty free) 

Trans-Pacific 
Partnership 

Assinado 
(não está 
em vigor) 

Austrália, 
Brunei, Canadá, 
Chile, Japão, 
Malásia, México, 
Nova Zelândia, 
Peru, Singapura, 
Estados Unidos 
da América 

04/02/2016  10.861 linhas 
tarifárias (6943 
linhas duty free) 

Eurasian Economic 
Union - Viet Nam 
FTA 

Em vigor União 
Econômica da 
Eurásia 

29/05/2015 05/10/2016 10.861 linhas 
tarifárias (8634 
linhas duty free) 
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Korea, Republic of 
- Viet Nam FTA 

Em vigor Coreia do Sul 05/05/2015 20/12/2015 10.861 linhas 
tarifárias (9108 
linhas duty free) 

EU - Viet Nam 
Framework PCA  

Assinado 
(não está 
em vigor) 

União Europeia 27/06/2012  n.a. 

Chile-Viet Nam 
FTA 

Assinado 
(não está 
em vigor) 

Chile 12/11/2011  10.861 linhas 
tarifárias (3764 
linhas duty free) 

AANZFTA Em vigor Austrália, Nova 
Zelândia 

27/02/2009 10/01/2010 10.861 linhas 
tarifárias (9735 
linhas duty free) 

Japan-Viet Nam 
EPA 

Em vigor Japão 25/12/2008 01/10/2009 10.861 linhas 
tarifárias (6803 
linhas duty free) 

ASEAN-Japan 
EPA 

Em vigor Japão 28/03/2008 01/12/2008 10.861 linhas 
tarifárias (6803 
linhas duty free) 

US-Viet Nam TIFA Em vigor Estados Unidos 
da América 

21/06/2007 21/06/2007 n.a. 

ASEAN-US TIFA Em vigor Estados Unidos 
da América 

25/08/2006 25/08/2006 n.a. 

ASEAN-Korea 
Framework 
Agreement 

Em vigor Coreia do Sul 13/12/2005 01/07/2006 n.a. 

ASEAN-India 
Framework 
Agreement 

Em vigor Índia 07/03/2004 01/07/2004 10.861 linhas 
tarifárias (6921 
linhas duty free) 

ASEAN-China 
Framework 
Agreement 

Em vigor China 04/11/2002 01/07/2003 10.861 linhas 
tarifárias (9546 
linhas duty free) 

US-Viet Nam Trade 
Relations 
Agreement 

Em vigor Estados Unidos 
da América 

13/07/2000 13/07/2000 n.a. 

ASEAN Services Em vigor  15/12/1995 30/12/1998 n.a. 

EC-Vietnam 
Cooperation 
Agreement 

Em vigor União Europeia 17/07/1995 01/06/1998 n.a. 

ASEAN-EU 
Cooperation 
Agreement 

Em vigor União Europeia 07/03/1980 01/10/1980 n.a. 

Fonte: Unctad. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
 
Alguns dos acordos enumerados na tabela acima, em razão da natureza de seu objeto (e.g. 
comércio de serviços) ou de seus propósitos imediatos (e.g. cooperação econômica, sem 
busca imediata de livre comércio), não apresentam desgravação tarifária. 
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9.1. Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) 
 
O Vietnã tem acordos comerciais com seus principais parceiros asiáticos e da Oceania, 
alguns deles firmados por meio da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), 
que constitui a principal associação comercial da qual o Vietnã faz parte, excluído o TPP 
– 11. A ASEAN é organização intergovernamental regional, dotada de personalidade 
jurídica de direito internacional, que compreende dez países do sudeste asiático63. Seu 
objetivo amplo é promover a cooperação intergovernamental e a facilitação da integração 
econômica, política, de segurança, militar, educacional e sociocultural entre seus 
membros e outros países da Ásia e Oceania. 
 
A ASEAN estabelece parcerias regulares com outros países da região Ásia-Pacífico e de 
diversas partes do mundo. A ASEAN, por exemplo, é principal parceira da Organização 
de Cooperação de Xangai, além de manter rede diversificada global de alianças e de 
parceiros de diálogo. A ASEAN, em razão de conjunto de economias pujantes, é 
considerada uma organização importante e influente em âmbito global. Está envolvida 
em vários assuntos internacionais e hospeda missões diplomáticas em todo o mundo. O 
Secretariado da ASEAN está localizado em Jacarta, na Indonésia. 
 
Na dimensão econômica, os tratados no âmbito legal da ASEAN incrementaram 
substancialmente as trocas comerciais entre os Estados membros. Uma zona de livre 
comércio foi estabelecida em 1992, de modo a desenvolver a competitividade da região.  
 
A dimensão das relações externas é extremamente importante para o bloco. A prioridade 
da ASEAN é fomentar o contato com os países da região Ásia-Pacífico, mas foram 
também estabelecidos acordos de cooperação com o Japão, China e Coreia do Sul. Na 
atualidade, a organização tem canais importantes de participação de empresas 
transnacionais, além avançar sua agenda de integração para temas como cooperação 
militar, cooperação regulatória e intercâmbios culturais.  
 
9.2. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 
Partnership (CPTPP) 
 
Na dimensão econômica internacional, o final do século XX e início do século XXI foram 
caracterizados pela significativa disseminação dos acordos preferenciais de comércio. A 
principal premissa a ser seguida é a da integração econômica com o intuito de incrementar 
os benefícios econômicos mútuos entre os países participantes, bem como a da 
confluência de interesses em alguns temas importantes a serem juridicamente 
disciplinados (em alguns casos, até mesmo de forma mais aprofundada), como por 
exemplo, propriedade intelectual, serviços, medidas sanitárias e fitossanitárias, barreiras 
técnicas, requisitos ambientais. Essa multiplicação pode ser explicada pela necessidade 
dos países de criarem marcos regulatórios mais avançados e transparentes de regras para 
o comércio internacional, que, ao extrapolar as regras multilaterais, permitisse maior 
previsibilidade, além de oferecer soluções dinâmicas e contextualizadas aos desafios do 
comércio internacional, ocupando um papel antes restrito à OMC. 
 
Ocorre que, atualmente, com a superação dos entraves tarifários como principal barreira 
ao comércio e com a emergência das barreiras não tarifárias como grandes limitadoras ao 

 
63 Os membros da ASEAN são os seguintes: Tailândia (1967); Filipinas (1967); Malásia (1967); Singapura 
(1967); Indonésia (1967); Brunei (1984); Vietnã (1995); Mianmar (1997); Laos (1997); Camboja (1999). 
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livre fluxo comercial, pelo que se incluem as behind-the-border-barriers ou barreiras 
regulatórias, iniciativas mais aprofundadas têm sido observadas. Atualmente, atenção 
especial tem sido dada às negociações sobre as regulações domésticas para os novos 
acordos comerciais. Por meio da disposição de melhores práticas regulatórias pretende-
se garantir maior acesso aos mercados. O que se busca nos novos acordos comerciais, dos 
quais o CPTPP é exemplo, é avanço na liberalização da regulação internacional ou uma 
“re-regulação” da economia globalizada, consubstanciada nas regras de comércio 
internacional firmadas para reger as relações econômicas do quadro regulatório interno 
dos Estados. 
 
O CPTPP é o acordo comercial juridicamente mais avançado e complexo do qual o Vietnã 
é parte. Com a reprodução literal da maior parte dos artigos do TPP – 12 (exceto PI e 
Investimentos), o CTPP constitui acordo que disciplina, de maneira profunda, diversos 
temas, muitos dos quais extrapolam a dimensão meramente comercial e econômica. Além 
de temas tradicionais, como, por exemplo, tarifas, barreiras técnicas, medidas sanitárias 
e fitossanitárias, regras de origem, defesa comercial, o CPTPP contém capítulos 
completos sobre meio ambiente, sistema financeiro, concorrência, padrões trabalhistas, 
cooperação regulatória. 
 
10. Conclusões 
 
Sob a perspectiva do Vietnã, o comunismo integrado na organização do Estado e da 
sociedade do país esteve diretamente relacionado à luta contra o domínio colonial. Da 
mesma forma que ocorreu em outros países vitimados pelo neocolonialismo, a ideologia 
e o aparelhamento dos comunistas oferecia instrumento organizado de luta pela 
soberania, geralmente contra grandes potências ocidentais. O componente de 
pragmatismo e de certa exogeneidade das ideias comunistas não deve ser ignorado no 
acelerado processo de reformas institucionais do país e na opção pelo incremento da 
inserção internacional do país. 
 
Os principais parceiros comerciais do Vietnã são algumas das maiores economias 
asiáticas. China, Japão e Coreia do Sul são importantes parceiros de importação do 
Vietnã. EUA, China e Japão, por sua vez, são os principais mercados consumidores das 
exportações vietnamitas.  
 
No fluxo bilateral de comércio entre Brasil e Vietnã, o país asiático tem apresentado 
seguidos superávits. Destaca-se também o perfil do comércio entre os dois países, 
caracterizado pelas exportações de produtos agrícolas e energéticos pelo Brasil, que, por 
sua vez, compra especialmente produtos manufaturados do setor elétrico e eletrônico 
(Capítulo 85 do sistema harmonizado) do Vietnã. 
 
As tarifas consolidadas do Vietnã são, em geral, inferiores às do Brasil. No que concerne 
às tarifas aplicadas, o Brasil pratica tarifas inferiores ao Vietnã especialmente para os 
produtos agrícolas, mas não para industrializados. 
 
Verificam-se importantes esforços do país asiático na reforma de seus marcos jurídicos 
em matéria de normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade, com 
o objetivo de tornar os sistemas de qualidade vietnamita mais coerentes com normas 
internacionais e com as disposições do Acordo TBT da OMC. O mesmo esforço também 
pode ser observado na dimensão sanitária, fitossanitária e ambiental. 
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A regulação de serviço, as regras sobre investimento e o sistema de proteção da 
propriedade intelectual também têm passado por mudanças importantes, com a finalidade 
de torná-los adequados às regras multilaterais e aos compromissos de acordos 
preferenciais firmados pelo Vietnã. 
 
A despeito de ser um dos poucos países do mundo que conservam a ideologia socialista 
no texto constitucional do país, o Vietnã não é um país economicamente isolado, como 
são os casos de Cuba e de Coreia do Norte. O país tem incrementado sua rede de acodos 
comerciais e tem atraído importantes investimentos estrangeiros em áreas diversas. 
 
A participação no ASEAN, que data da década de 1990, somada ao processo interno de 
reformas econômicas liberalizantes, foi fundamental para o incremento quantitativo e 
qualitativo da inserção do país na economia internacional. A acessão à OMC e a 
participação no CPTPP, assim como a celebração de diversos acordos bilaterais, 
impulsionam e corroboram as tendências de mudança na economia e na sociedade do 
Vietnã. A participação no RCEP torna o Vietnã importante parceiro no Sudeste da Ásia. 
 
Pela sua dimensão populacional e rápido avanço econômico, torna-se mercado 
internacional relevante para a integração do Brasil no cenário mundial.  
 
O Brasil se apresenta ao mundo como um país de abertura comercial reduzida.  A 
negociação de acordos preferenciais passa, então, a ser estrategia de abertura relevante. 
Ter um parceiro comercial no Sudeste da Ásia, região de grande crescimento econômico, 
que possa se converter em ponto de entrada para a região, torna o Vietnã país de especial 
interesse para o Brasil. 
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CADERNOS DE ACORDOS COMERCIAIS 
 

BRASIL – VIETNÃ 
 
O Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos (CCGI) apresenta 
uma nova série de publicações, os Cadernos de Acordos Comerciais, onde os 
interessados terão acesso a dados de comércio e informações relevantes sobre 
temas de comércio de possíveis acordos com o Brasil. Essas informações 
incluem aspectos históricos e estrutura governamental, além de perfil tarifário, 
incluindo quotas tarifárias e restrições quantitativas, estrutura de regulação de 
medidas técnicas e sanitárias e fitossanitárias, incluindo meio ambiente; as 
políticas de sustentabilidade; regulação de serviços, de propriedade intelectual, 
investimentos, bem como acordos internacionais de comércio. Ao discorrer 
essas informações, apresenta-se, quando relevante, paralelo com a realidade 
brasileira. 
Os textos permitem identificar diferenças e semelhanças de medidas de 
comércio entre os países sob análise de modo a aprofundar o conhecimento dos 
principais temas do processo de negociação e explicitar os possíveis pontos 
sensíveis a serem superados. 
O presente relatório apresenta uma síntese dos principais fatos de relevo da 
história do país para enfatizar sua singularidade. Segue-se a análise da política 
comercial, fluxos de comércio e destaque para seus instrumentos: tarifas, 
barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias, ambientais, serviços, 
investimentos, propriedade intelectual, comércio digital, bem como um quadro 
dos principais acordos preferenciais da Vietnã. 
 

 
 


