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Embora não esteja no topo da agenda do Itamaraty, engana-se quem pensa que a Tecnologia da 
Informação (TI) e o comércio eletrônico ficam de fora das intrincadas negociações comerciais 
entre blocos econômicos. O assunto é foco de discussões na Área de Livre Comércio das Américas 
(Alca), entre os países que formam o Mercosul e nas discussões entre o Mercosul e a União 
Européia. É ainda analisado na Organização Mundial do Comércio (OMC) e outros fóruns 
internacionais e tanto é levado a sério que a Organização das Nações Unidas (ONU) organiza uma 
Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, que terá uma rodada decisiva entre os dias 10 e 12 
de dezembro, em Genebra.  
 
Que o tema não seja prioridade para o Itamaraty é em parte compreensível. Outras áreas, como 
agronegócios e metalurgia, são mais representativas do produto interno bruto brasileiro e nesses 
campos os interesses nacionais chocam-se com mais força contra as posições da União Européia e 
Estados Unidos. O que é mais difícil de justificar é o desencontro e a falta de organização do 
governo brasileiro nas negociações internacionais de TI e comércio eletrônico.  
 
"O Brasil mandou para as reuniões preparatórias da Cúpula Mundial diplomatas com pouca 
experiência. É uma forma de esvaziar as negociações, mas acredito que seria mais interessante 
para o País firmar o seu ponto de vista", afirmou um representante da iniciativa privada da área 
de tecnologia que pediu para não ser identificado. "As negociações de tecnologia no Mercosul não 
têm cronograma certo nem metas bem definidas de onde se quer chegar", afirmou um diplomata 
brasileiro que também preferiu manter seu nome em sigilo.  
 
"Fiquei assustado durante a primeira prévia da Cúpula Mundial, em junho do ano passado. O jogo 
já estava arrumado e a nossa região não havia sido contemplada. Em uma negociação dessas, 
não se pode deixar o controle ocorrer de fora para dentro", afirma Paulo Protásio, executivo ligado 
ao Conselho Empresarial de Comércio Exterior da Associação Comercial do Rio de Janeiro e à 
Associação do Comércio Exterior do Brasil. "A Microsoft, por exemplo, enviou uma representante 
que trabalhou 16 horas por dia e influenciou todas as áreas. As grandes empresas levam o 
encontro a sério", conta.  
 
Apesar das críticas, o governo começa a dar mostras de que poderá conduzir a questão com mais 
cuidado. Para formular um documento com uma visão homogênea do Brasil para a Cúpula Mundial 
da Sociedade da Informação, foram promovidas reuniões envolvendo os ministérios da Ciência e 
Tecnologia, Relações Exteriores, Desenvolvimento e Comunicações (representado por meio da 
Anatel). Espera-se que desses esforços saia um conjunto de propostas e anseios que marquem a 
posição do Brasil no evento.  
 
Sociedade da Informação  
 
Considerado o maior comprometimento político até hoje para moldar o futuro da sociedade digital, 
a Cúpula Mundial inclui a participação de altos representantes de governos, setores privados e 
sociedade civil. Segundo a própria definição da ONU, a cúpula produzirá uma declaração de 
vontade política e um plano concreto de ação. Os temas centrais a serem abordados serão infra-
estrutura e custos de Tecnologias da Comunicação e Informação, igualdade de acesso na 
economia global digital, proteção de consumidores online, privacidade, segurança e ética, entre 
outros temas.  
 
"A posição do Brasil na cúpula é que precisamos dessas tecnologias para nos desenvolvermos 
social e economicamente e modernizar nossa base produtiva", afirma Cristiano Franco Bebert, 
diplomata do Itamaraty.  
 



Bebert afirma que, embora não tenha o poder de formular leis, a cúpula estabelece diretrizes, o 
que influencia diretamente as políticas internas dos países e planos de financiamento de 
mecanismos internacionais. "Hoje muito da legislação de meio ambiente que temos surgiu na Rio 
92. Esta cúpula pode ter um papel semelhante no plano da Tecnologia da Informação."  
 
Alca  
 
No âmbito da Alca, o polêmico bloco comercial das Américas, as discussões envolvendo comércio 
eletrônico estão paralisadas. O assunto nunca foi negociado como um capítulo próprio, mas caso-
a-caso dentro de outros temas em que o e-commerce pode ter implicações importantes. Mesmo 
assim, havia um grupo de especialistas que trocavam informações técnicas sobre o tema. Durante 
uma reunião no Panamá, há cerca de um ano, o grupo não chegou a uma decisão de consenso e 
não conseguiu apresentar uma agenda de trabalho a seguir. Com isso, sua atuação foi suspensa.  
 
"Como a fase de troca de informações e experiências foi dada por encerrada e o grupo não tinha 
uma missão mais prática, os trabalhos foram paralisados", explica Rogério Vianna, coordenador 
de comércio eletrônico da Secretaria de Tecnologia Industrial (STI) do Ministério do 
Desenvolvimento. "Acho que foi uma infelicidade que isso tenha ocorrido", lamenta.  
 
O coordenador nacional de serviços pelo Itamaraty, Ernesto Fraga Araújo, alerta que as conversas 
sobre comércio eletrônico nem sempre transcorreram livres de tensão. "Existia um temor de que 
os EUA usassem o comércio eletrônico como uma estratégia para passarem ao largo de certas 
regulamentações das quais não queremos abrir mão", afirma.  
 
"O interesse dos norte-americanos é que a compra e venda de serviços ocorra com o mínimo de 
barreiras, pois é uma área em eles são muito competitivos", diz. Segundo o diplomata, o comércio 
eletrônico poderia ser usado para facilitar a encomenda de projetos, análises e estudos em 
diversas áreas, da construção civil à medicina, sem que o fornecedor tivesse que responder às 
regulamentações vigentes no Brasil.  
 
Mercosul  
 
Se na Alca as negociações de comércio eletrônico e TI estão em marcha lenta, no Mercosul a 
situação é um pouco mais confortável. O principal obstáculo é a diferença no nível de maturidade 
do uso de tecnologia entre os países do bloco. De modo geral, Brasil e Argentina estão bem à 
frente de Paraguai e Uruguai.  
 
Os esforços ficam concentrados nas mãos do subgrupo de trabalho sobre comércio eletrônico no 
Mercosul, conhecido como SGT 13, que submete o que for acordado aos ministros de relações 
exteriores dos quatro países que fazem parte do bloco. Entre os temas em fase mais adiantada de 
negociações está o reconhecimento mútuo da certificação digital entre os países, o que dará 
validade jurídica a documentos eletrônicos trocados entre governos e empresas do bloco.  
 
O Brasil negocia o fornecimento da tecnologia do ICP-Brasil para outros países do Mercosul, 
sobretudo o Paraguai, que não conta com uma entidade certificadora própria. "O objetivo é 
uniformizar as soluções e ter sistemas legais e técnicos que consigam conversar entre si", diz 
Vianna, da STI.  
 
As negociações no Mercosul também servem para cristalizar uma posição comum e fortalecer os 
interesses dos países do bloco em negociações internacionais. "A exemplo do que ocorre com 
outros assuntos, o Brasil quer formar uma posição de e-commerce comum no Mercosul para 
ganhar força nas negociações da Alca", conta Vianna.  
 
Entre as prioridades está também a relação Mercosul – União Européia. Na pauta das negociações 
entre os dois blocos estão programas de colaboração técnica, para os quais a UE reservou 13 



milhões de euros, além de acordos classificados como "facilitadores de negócios", o que envolve 
questões de aduana e regulamentações técnicas.  
 
A última reunião de Bruxelas (17 a 21 de março) foi a primeira em que debateu-se uma cesta de 
tópicos relacionados com TI , incluindo comércio eletrônico, certificação digital, defesa do 
consumidor online e responsabilidade civil de provedores.  
 
OMC  
 
O comércio eletrônico também é preocupação da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Atualmente, as transmissões eletrônicas – baixar um arquivo de música ou um software, por 
exemplo – são consideradas serviços sob os quais não devem incidir taxas aduaneiras. No 
entanto, essa situação está aprovada em caráter apenas temporário na OMC.  
 
"Na declaração de Doha foi estabelecido que os países concordam em provisoriamente não aplicar 
restrições alfandegárias para bens e serviços comercializados pela Internet – mas só na forma 
eletrônica", afirma Araújo. "Foi uma decisão para manter uma certa liberalidade que já existia. 
Mas não está excluído que no final isso mude."  
 
As posições do Brasil são decididas em boa parte pelo Grupo Interministerial de Comércio 
Internacional (GICI), que se reúne de uma a duas vezes por mês. Todos os ministérios e agências 
regulatórias têm assento no grupo, além de representantes de entidades privadas, como a 
Confederação Nacional da Indústria (CNI).  
 
Existem ainda discussões sobre e-commerce na Câmara de Comércio Internacional e em outros 
fóruns entre países. Em qualquer caso, o importante para o Brasil é contar com um grupo  
 
técnico com condições de estabelecer claramente as posições que mais interessam ao governo 
brasileiro e influenciar as decisões internacionais – exatamente como já fazem os países 
desenvolvidos. 
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