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Titulo do workshop

Acordos internacionais de comercio e a agenda de comercio digital: o desenvolvimento 
nacional, a governanca de internet e a protecao de dados pessoais

Formato do workshop

painel

Estado do/a proponente

sp

Setor do/a proponente

comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente

sp

Setor do/a co-proponente

comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Embaixador Carlos Cozendey

Genero do/a palestrante do setor governamental

Masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Itamaraty

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Representante do Itamaraty para as negociacoes na OMC de tratados internacionais de 
comercio

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

nao

Nome do/a palestrante do setor empresarial

Andriei Gutierrez

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

IBM

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Regulatory Affairs. Colaborador na estrategia do Brasil Digital.



Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

nao

Nome do/a palestrante do terceiro setor

Sergio Amadeu

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Universidade Federal do ABC

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Sociologo brasileiro, defensor e divulgador do Software Livre, Direitos de Internet e da 
Inclusao Digital no Brasil.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

nao

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Renato Leite Monteiro

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica



Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

sp

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Especialista em Privacidade e Protecao de Dados Pessoais. Professor de Direito Digital e 
Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 
Sao Paulo. Professor da Pos-Graduacao em Propriedade Intelectual e Novos Modelos de 
Negocio da GVlaw da Fundacao Getulio Vargas ? FGV/SP. Atuou como consultor do 
Conselho Europeu para as areas de Protecao de Dados.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de 
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima

Nome: Miriam Wimmer Genero: feminino Estado: DF E-mail: Organizacao: Diretora do 
Departamento de Politicas e Programas Setoriais em TIC, do Ministerio da Ciencia, 
Tecnologia, Inovacoes e Comunicacoes (MCTIC) Nome: Lucas Tasquetto E-mail: 
lucastasquetto@gmail.com Organizacao: Universidade Federal do ABC Mini-biografia: 
Professor do Bacharelado em Relacoes Internacionais da Universidade Federal do ABC 
(UFABC). Realizou pesquisas de pos-doutorado junto ao Programa de Pos-graduacao em 
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Doutor em Relacoes 
Internacionais pela Universidade de Sao Paulo (USP), com bolsa da Fundacao de Amparo a 
Pesquisa do Estado de Sao Paulo (FAPESP). Foi professor do curso de Relacoes 
Internacionais da Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo (PUC-SP), pesquisador 
visitante no King's College London (KCL) e pesquisador do Nucleo de Direito Global da 
Escola de Direito da Fundacao Getulio Vargas (FGV DIREITO SP).

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos

Construcao de um consenso em torno do tema para os que formuladores de politicas 



comerciais de paises em desenvolvimento, organizacoes da sociedade civil e ativistas 
digitais se informem sobre problemas digitais profundamente tecnicos e se aliem na 
construcao de uma agenda autonoma de comercio digital, que leve em consideracao nao so 
os distintos estagios de desenvolvimento economico dos paises envolvidos, mas tambem 
caracteristicas intrinsecas da cultura local ao se tentar regular aspectos relativos a 
privacidade e a protecao dos dados pessoais.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet

O desenvolvimento de novas tecnologias tem transformado profundamente o modo como 
opera o comercio internacional. Solucoes digitais agora sao usadas para vender e entregar 
produtos e servicos, enquanto as empresas movem dados atraves das fronteiras como uma 
parte intrinseca de suas operacoes diarias. O fluxo transfronteirico de dados hoje e uma das 
principais caracteristicas de uma sociedade movida a dados. Nesse sentido, os Estados 
Unidos e outros grandes paises desenvolvidos, juntamente com alguns paises em 
desenvolvimento, promovem uma agenda ativa de comercio eletronico desde julho de 2016, 
ditando efetivamente os termos e solicitando aos membros da OMC a eliminacao das 
chamadas barreiras regulatorias ao mercado global de comercio eletronico, o que deve 
garantir a sua inclusao no mandato da Conferencia Ministerial na Argentina, em dezembro 
deste ano. Ainda que nao definitiva, a agenda de comercio eletronico proposta em diversos 
documentos aos membros da OMC e inevitavelmente complexa e traz consigo desafios de 
uma negociacao comercial altamente tecnica. Ademais, o enfoque comercialmente 
enviesado ignora os desequilibrios entre os interesses dos grandes grupos de tecnologia e 
os direitos dos usuarios, sem a devida consideracao as peculiaridades da governanca da 
internet e preocupacoes com a privacidade e protecao de dados pessoais. Esse 
desequilibrio e reproduzido tambem entre paises mais e menos desenvolvidos quanto ao 
conhecimento tecnico necessario para as negociacoes no campo do comercio digital, bem 
como quanto aos diferentes estagios de desenvolvimento economico, que afetam 
diretamente a capacidade de distintos paises usarem o comercio digital a seu favor. Alem da 
oposicao a uma determinada proposta de negociacoes e a construcao de um suposto 
consenso em torno do tema, e fundamental que formuladores de politicas comerciais de 
paises em desenvolvimento, organizacoes da sociedade civil e ativistas digitais se informem 
sobre tais temas.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop

Os palestrantes farao em 10 minutos suas exposicoes a respeito do tema.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota

Encerradas as exposicoes dos palestrantes, a palavra sera aberta para os participantes que 
se inscreverem no decorrer das falas. As consideracoes ou perguntas terao o tempo de 3 
minutos. Ao final das falas dos participantes e da participacao remota, os palestrantes 
poderao fazer ponderacoes e suas colocacoes finais pelo prazo de 5 minutos.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop



1) Estimular o debate e mobilizar os setores envolvidos a respeito da importancia da 
discussao sobre a forma como acordos internacionais de comercio vem sendo negociados 
no que diz respeito ao comercio eletronico e questoes conexas, uma vez que estes podem 
ter um grande impacto nas discussoes sobre governanca de internet, inovacao, protecao de 
dados pessoais e desenvolvimento dos paises; 2) Reunir e mobilizar profissionais dos 
campos do comercio internacional e da governanca da internet de modo a garantir uma 
visao abrangente e multidisciplinar sobre os temas tratados; 3) Formular posicoes conjuntas 
e buscar influenciar os orgaos governamentais competentes em suas posturas negociais 
internacionais futuras; 4) Produzir material decorrente da relatoria, contendo os principais 
pontos de consenso e dissenso entre os participantes, passivel de ser levado para a proxima 
reuniao ministerial da OMC, que acontecera em Dezembro de 2017, em Buenos Aires.

Nome do/a moderador/a

Bruno Bioni

Genero do/a moderador/a

Masculino

Estado do/a moderador

sp

Email do/a moderador/a

bioni.bruno@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a

USP

Mini-biografia do/a moderador/a

Mestre em Direito Civil na Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo (2016). Foi 
study visitor do Departamento de Protecao de Dados Pessoais do Conselho da Europa 
(2015) e pesquisador visitante no Centro de Pesquisa de Direito, Tecnologia e Sociedade da 
Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa (2014-2015).



A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar 
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a relator/a 

Lucas Tasquetto

Genero do/a relator/a

Masculino

Estado do/a relator/a

sp

Email do/a relator/a

lucastasquetto@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

Universidade Federal do ABC

Mini-biografia do/a relator

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar 
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim


