
Camara-e.net sela acordo na França para projetar Brasil no exterior  
 
A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (www.camara-e.net) fechou acordo de parceria com a 
Prodexport, a agência oficial de fomento a exportações da região francesa de Languedoc-
Roussillon, cuja capital é a cidade de Montpellier. O acordo visa promover negócios entre 
empresas brasileiras e francesas do setor de tecnologia da informação, com foco nos setores de 
biotecnologia, e-Banking, e-Business, e-Government, software, hardware, wireless, segurança e 
certificação digital.  
 
De acordo com Cid Torquato, diretor executivo da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, 
parcerias como esta criam sinergia entre o Brasil e outros países do mundo. ''Um dos objetivos é 
fomentar negócios internacionais para nossa indústria de tecnologia da informação e 
comunicação'', diz. ''Nesse sentido, temos organizado inúmeras missões comerciais e gerado 
parcerias com instituições estrangeiras''.  
 
Para fincar de vez a bandeira brasileira no mercado mundial de tecnologia e nos fóruns 
internacionais de governança, a Camara-e.net realizou, desde o início deste ano, uma série de 
visitas de representantes de empresas brasileiras de Tecnologia da Informação ao exterior. Suíça, 
Coréia, Índia e Alemanha foram palcos de grandes eventos internacionais nessa área.  
 
Em fevereiro, em Genebra, na Suíça, foi realizada a II Reunião Preparatória à Cúpula Mundial da 
Sociedade da Informação, onde a entidade representou o setor privado nacional. Foram duas 
semanas de debates e negociações, na busca de consenso para a redação da Declaração de 
Princípios e do Plano de Ação, a serem firmados pelos mandatários de todo o mundo por ocasião 
da Cúpula Mundial, que será realizada entre 10 e 12 de dezembro deste ano, também em 
Genebra.  
 
Com o Instituto de Tecnologia de Software (ITS) e Korea Trade - Investment Promotion Agency 
(Kotra) - a Camara-e.net organizou a missão comercial Coréia 2003, entre os dias 15 e 21 de 
fevereiro. Os empresários brasileiros visitaram empresas coreanas de software, hardware e TI, 
associações e agentes governamentais. Do Brasil, partiram rumo à Coréia representantes de 
quinze companhias, liderados por Paulo Brancher, da equipe de Negociações Internacionais da 
entidade e sócio de Carvalho de Freitas e Ferreira Advogados, com o objetivo de analisar as 
tendências de um país que aparece no topo do ranking de uso de tecnologia no mundo.  
 
A Índia também foi visitada. Entre os dias 20, 21 e 22 de fevereiro, delegações estrangeiras 
estiveram em Nova Deli, a capital indiana, palco de uma das maiores feiras de negócios mundiais, 
a IndiaSoft. Empresários brasileiros da Eversystems, CPM, Paradigma e Pulso Tecnologia, sócios 
da Camara-e.net, foram convidados pelo Consulado Geral da Índia em São Paulo e pela 
Associação Indiana de Empresas de TI, para participarem do evento. Como resultado, a Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico irá criar, até a metade desse ano, junto com o Consulado 
Indiano, o Conselho Empresarial de Tecnologia da Informação Índia-Brasil, que reunirá empresas 
dos dois países.  
 
Em parceria com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos (USCS), a Camara-e.net 
também formou uma delegação brasileira que visitou o CeBIT, maior exposição mundial em 
tecnologia da informação, telecomunicações e Internet, entre os dias 12 e 19 de março, em 
Hannover, Alemanha, com mais de 780 mil visitantes, 7.800 expositores e as últimas novidades 
do setor.  
 
Com ações dessa natureza, a idéia é continuar em plena atividade para projetar as corporações 
brasileiras no exterior, criando um processo de intensificação de negócios, visto que 72% das 
companhias associadas à Camara-e.net são nacionais. ''Queremos assessorar nossos sócios a 
buscar parceiros e representantes comerciais em outros países, bem como a conseguir 



financiamentos e investimentos dos programas de cooperação da União Européia'', conta o 
executivo.  
 
Até dezembro, quando será realizada a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, a Câmara 
Brasileira de Comércio Eletrônico quer aumentar, ainda mais, a discussão pública sobre 
importantes questões para o desenvolvimento das TICs no país, como certificação digital e 
validade do documento eletrônico, a Livre Escolha de Software nas compras governamentais, 
provimento de acesso e infra-estrutura de telecomunicações (como o acesso grátis, por exemplo), 
segurança e ética digital.  
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