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Vietnã e Brasil trabalham juntos para a promoção do desenvolvimento humano  

Uma delegação vietnamita está em Brasília para uma semana de discussões com governo 
brasileiro, a ONU e a sociedade civil sobre como melhor empregar os resultados de pesquisas 
para a implementação de políticas para o desenvolvimento humano e proteção social.  
 
Brasília, 27 de abril de 2010 - O Presidente da Academia de Ciências Sociais do Vietnã está liderando 
uma missão de alto nível ao Brasil para aprender com as experiências do país no emprego de indicadores 
de desenvolvimento humano como uma ferramenta para a elaboração de políticas e avaliação de 
políticas sociais. A Missão de Estudos “Brasil e Vietnã: Diálogos sobre o Desenvolvimento Humano” 
começou ontem em Brasília com uma reunião de boas vindas no Centro Internacional de Políticas para o 
Crescimento Inclusivo (CIP-CI). 
 
"Nós consideramos que os dois países podem cooperar 
muito em pesquisas sobre desenvolvimento e aprender 
muito a partir do êxito das políticas de proteção social", 
disse o Dr. Rathin Roy, Diretor do CIP-CI. Segundo o Dr. Do 
Hoai Nam, presidente da Academia de Ciências Sociais do 
Vietnã, os vietnamitas estão buscando a "compreensão das 
políticas de desenvolvimento humano do Brasil e como o 
país tem sido capaz de redistribuir a renda e reduzir as 
desigualdades". 
 

 
Dr. Do Hoai Nam e Dr. Rathin Roy na 
sessão de abertura da Missão de Estudos. 
IPC-IG Photo/Paula Nonaka 

A delegação participará de uma série de reuniões, seminários e visitas de campo visando ampliar a 
cooperação com o Brasil no desenvolvimento de pesquisas aplicadas e sua relevância para políticas 
eficazes para o bem-estar da população do Vietnã. A Missão de Estudos está sendo organizada pelo CIP-
CI e pelo PNUD Brasil em colaboração com o PNUD Vietnã e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). 
 

‘A grande transformação do desenvolvimento do Brasil’ 
Dr. Roy destacou que o Brasil está provando que se pode combinar crescimento e redução da 
desigualdade e que o crescimento não pode mais ser atingido às custas do bem-estar de uma população. 
"O CIP-CI irá trabalhar com a delegação do Vietnã para o aprendizado de experiências de 
desenvolvimento humano e para a construção de políticas eficazes;  isto é como a Cooperação Sul-Sul 
deve ser feita". Esta Missão de Estudos representa uma oportunidade única para reforçar a cooperação 
entre as duas nações em diferentes áreas prioritárias para o desenvolvimento. 
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A delegação vietnamita está interessada em aprender com as inovações de desenvolvimento humano do 
Brasil, como o Atlas do DH, os Relatórios Nacionais e Municipais, a Campanha Brasil Ponto a Ponto, e 
como este quadro tem apoiado a implementação de políticas eficazes de redução da pobreza e da 
desigualdade. O Vietnã também está ansioso para aprender sobre a concepção e a implementação do 
mundialmente conhecido Programa Bolsa Família e a rede de proteção e promoção social do Brasil.  
 

Participantes 
A delegação é chefiada pelo Dr. Do Hoai Nam, Presidente da Academia de Ciências Sociais do Vietnã 
(VASS) e autor principal do Relatório de Desenvolvimento Humano do Vietnã. A VASS foi criada em 1953 
como centro de pesquisa aplicada mais importante do país e tem apoiado o governo em vários 
programas de desenvolvimento social. A VASS conta com mais de 1.000 pesquisadores que trabalham 
em 35 institutos de todo o país. 
 

A trajetória de desenvolvimento do Vietnã 
O Vietnã tem demonstrado resultados notáveis na área de 
desenvolvimento nas últimas décadas. Desde o lançamento do Doi 
Moi (Reforma) em 1986, a economia tem crescido a uma média 
anual de 7 por cento, abrindo o caminho para o Vietnã atingir o 
status de país de renda média. A proporção de pessoas vivendo 
abaixo da linha da pobreza caiu de 58 por cento em 1993 para 
menos de 22 por cento em 2007.  
 
No entanto, o povo vietnamita enfrenta uma crescente disparidade 
de renda entre a área rural e a urbana e uma crescente 
desigualdade em geral. Aproximadamente 90 por cento dos pobres 
vivem nas zonas rurais. As minorias étnicas continuam a 
representar quase 30 por cento dos pobres. O caminho para o 
crescimento inclusivo deve ser complementado por programas 
eficazes de proteção e promoção social.  

 
 

 
Humanizando o Desenvolvimento  
IPC-IG Photo by Vides Internazionale  

 



Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo  
Grupo de Pobreza, Escritório de Políticas para o Desenvolvimento  

 

Esplanada dos Ministérios, Bloco O, 7º andar - 70052-900 Brasília - DF, Brasil  Telefone 55(61) 2105-5000   Fax (55-61) 21055001   

Website: http://www.ipc-undp.org  

 

 

 

Serviço 
Missão de Estudos “Brazil e Vietnã: Diálogos sobre Desenvolvimento Humano” 
Data: 26 a 30 de abril de 2010 
Instituições organizadoras: CIP-CI, PNUD Brasil, PNUD Vietnã, com suporte do Ipea  
Agenda: http://www.ipc-undp.org/pressroom/files/ipc167.pdf  
 
Suporte para mídia  
Francisco Filho e Mariana Hoffmann  
Unidade de Comunicação, Disseminação e Advocacy, IPC-IG  
Email: francisco.filho@ipc-undp.org  e mariana.hoffmann@ipc-undp.org   

Telefone: (+ 55 61) 2105 5036 or 2105 5022 

 
Sobre o CIP-CI  

O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) é um fórum global que facilita o 
aprendizado Sul-Sul com o objetivo de expandir o conhecimento dos países em desenvolvimento e suas 
capacidades para planejar, implementar e avaliar políticas eficazes para a realização do crescimento 
inclusivo. Trata-se de uma parceria entre o PNUD e o Governo do Brasil. Localizado em Brasília, o CIP-CI é um 
arranjo institucional único para os países em desenvolvimento e proporciona à comunidade internacional 
perspectivas inovadoras sobre o desenvolvimento, provê treinamento para os representantes dos países em 
desenvolvimento e está envolvido em debates e fóruns mundiais. Visite nosso novo site em: http://www.ipc-

undp.org   

 
 

Alguns dados Vietnã Brasil  

 
Fonte: PNUD e Banco Mundial 

População (milhões) 86,16  
 

192,00 

Expectativa de vida ao nascer (anos) 74.3  72.2  

Posição no ranking do Índice de 
Desenvolvimento Humano (2009) 

116  75 

PIB per capita  
(PPP US$) 

2.600 9.567 

Taxa de alfabetização adulta (% 
acima da idade de 15 anos) 

90.3 90.0 

Taxa de pobreza a partir da linha 
nacional de pobreza (% da 
população) 

22 20 

http://www.ipc-undp.org/pressroom/files/ipc167.pdf
mailto:francisco.filho@ipc-undp.org
mailto:mariana.hoffmann@ipc-undp.org
http://www.ipc-undp.org/
http://www.ipc-undp.org/

