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Primeira	rodada:	O	moderador	pediu	aos	palestrantes	sua	apreciação	sobre	
a	 economia	digital	 e	 suas	 implicâncias	 dentro	 do	 âmbito	 da	 governança	da	
Internet.		

-	Gonzalo	Navarro:	Há	15	anos	que	estão	sendo	discutidas	as	consequências	
da	Internet	na	economia,	e	não	obstante	os	progressos	realizados,	ainda	há	
muito	 por	 fazer.	 	 	 O	 contexto	 regulamentar	 na	 região	 é	 assimétrico,	 que	
carece	de	coerência	e	harmonização	para	ser	eficaz.	Pensar	em	um	contexto	
regulamentar	amigável	e	mais	ou	menos	uniforme	na	região	é	fundamental	
para	a	promoção	da	economia	digital.	 	Por	exemplo,	o	Uruguai	assinou	um	
tratado	 moderno,	 que	 inclui	 disposições	 inovadoras	 para	 regulamentar	 a	
responsabilidade	dos	intermediários,	proteger	os	dados,	equiparar	as	regras	
aduaneiras	e	comércio	eletrônico.		

-	Guillermo	Cruz:	O	potencial	da	economia	digital	na	região	é	muito	grande	
de	 forma	 exponencial.	 No	 entanto,	 a	 questão	 da	 produtividade	 em	
ambientes	 digitais	 convida	 a	 pensar	 sobre	 como	melhorar	 certos	 aspectos	
como	a	competitividade	e	a	criação	de	capacidades.	Existem	vários	exemplos	
de	 como	 outros	 países	 têm	 aproveitado	 estas	 oportunidades.	 Finalmente,	
devem	 ser	 consolidas	 indústrias	 digitais	 em	 nossos	 países	 que	 gerem	
inovação	e	sejam	atores	globais	que	ofereçam	produtos	e	serviços	digitais.	

-	 Eli	 Fashka:	 A	 educação	 é	 importante	 para	 a	 promoção	 e	 crescimento	 da	
economia	digital.	 	A	educação	requer	múltiplos	níveis,	ensino	superior,	mas	
principalmente	carreiras	técnicas	mais	curtas	que	os	bacharelados	de	5	anos.		



No	 Panamá,	 as	 universidades	 reavaliaram	 seus	 conteúdos	 curriculares	
procurando	isso.		

-	 Kemly	Camacho:	Na	América	 Latina,	 a	 economia	digital	 é	dinâmica	e	está	
em	 crescimento.	 	 É	 uma	 economia	 digital	 concentrada;	 e	 uma	 das	
possibilidades	é	que	a	educação	desempenhe	um	papel	importante	perante	a	
desconcentração	 da	 economia	 digital.	 A	 economia	 digital	 vai	 além	 de	
modelos	de	negócios	digitais	e	 consumo	de	 tecnologia.	 	A	economia	digital	
inclusiva	 requer	 da	 apropriação	 dos	 modelos	 de	 negócio,	 alem	 das	
tecnologias	 e	 algoritmos.	 	 A	 especialização	 do	 pessoal	 corresponde	 às	
empresas	 locais	 (PME)	 e	 as	 grandes	 corporações.	 Além	 disso,	 as	 mulheres	
nos	 setores	 tecnológicos	 devem	 ser	 incorporadas	 na	 construção	 da	
tecnologia,	especialmente	nas	populações	excluídas.	

-	Javier	Pallero:	Os	desafios	regulamentares	em	matéria	de	economia	digital	
são	dívidas	 pendentes	 na	 região.	 	Não	pode	haver	 economia	 digital	 se	 não	
houver	 um	 respeito	 mínimo	 pelo	 estado	 de	 direito.	 O	 desafio	 da	
conectividade	 (fosso	digital),	qual	é	a	 Internet	que	queremos	para	conectar	
esses	futuros	criadores	e	consumidores	de	economia	digital.	Os	direitos	como	
a	liberdade	de	expressão,	proteção	de	dados	pessoais,	neutralidade	da	rede	
devem	 ser	 fortalecidos.	 	 A	 transparência	 e	 eficácia	 dos	 governos	 deve	 ser	
uma	prioridade.		A	vigilância	estatal	em	massa	aos	ativistas	afeta	a	confiança	
em	todo	o	sistema,	incluindo	a	economia	digital.	

-	 Victor	 Martinez:	 É	 necessária	 uma	 nova	 estratégia	 com	 mudanças	
institucionais	para	promover	diferentes	papeis	digitais.		O	IFT	no	México	tem	
mandato	de	concessão	de	espectros	a	diferentes	grupos	indígenas,	a	fim	de	
promover	o	acesso	com	base	em	suas	necessidades	específicas.	Isso	permite	
conectar	 e	 promover	 a	 economia	 digital.	 	 Houve	 processos	 de	 consulta	
dentro	de	o	modelo	regulamentar	de	concessão.	 	Hoje	o	governo	coordena	
uma	 estratégia	 digital	 nacional	 que	 também	 contem	 o	 eixo	 da	 economia	
digital	a	fim	de	promover	o	crescimento	digital	na	região.		



Segunda	rodada:	O	moderador	pediu	aos	palestrantes	que	falaram	acerca	do	
impacto	 social	 da	 economia	 digital	 e	 como	 esperam	 que	 transforme	 o	
trabalho	e	as	relações	sociais,	entre	outros	aspectos	da	vida.		

-	 Gonzalo	 Navarro:	 A	 Internet	 é	 um	 catalisador	 e	 uma	 plataforma	 para	 o	
desenvolvimento.	Através	da	Internet,	o	desenvolvimento	social	é	fortalecido	
e	 se	 avança	 para	 a	 inclusão.	 No	 Chile,	 100%	 das	 empresas	 presentes	 na	
Internet	exportam.		Há	esforços	semelhantes	no	México,	Peru	e	Colômbia.	Os	
esforços	de	regulamentação	na	região	em	modelos	de	negócios	e	economia	
digital	 são	 variados.	 Existem	 exemplos	 como	 a	 Aliança	 do	 Pacífico	 e	 seus	
diferentes	componentes.	A	Internet	deve	passar	do	consumo	para	a	criação.		

-	 Guillermo	 Cruz:	 O	 desenvolvimento	 da	 economia	 digital	 no	 contexto	 da	
integração	 econômica	 e	 comercial	 pode	 ser	 uma	 força	 para	 a	 nossa	 região	
(América	Latina).		Na	medida	em	que	a	região	avance,	todos	os	países	serão	
beneficiados	tanto	a	nível	de	renda	quanto	de	satisfação	social.	

-	Eli	Fashka:	A	maioria	das	empresas	no	Panamá	são	PME,	geralmente	devido	
à	 falta	 de	 financiamento.	O	 sucesso	 das	 empresas	 e	 o	 financiamento	 delas	
vão	 mudar	 com	 a	 economia	 digital.	 	 Promover	 o	 conhecimento	 e	 as	
ferramentas	 também	 é	 vital.	 São	 necessários	 empreendimentos	 pequenos	
para	 resolver	 problemas	 locais.	 	 A	 integração	 econômica,	 a	 circulação	 de	
pessoas	e	de	capitais	serão	consequência	de	um	bom	desenvolvimento.		

-	 Kemly	 Camacho:	 A	 implementação	 do	 modelo	 de	 múltiplas	 partes	
interessadas	é	fundamental	para	obter	um	dividendo	favorável	da	economia	
digital.	O	desenvolvimento	inclusivo	dos	países	em	relação	à	economia	digital	
é	 uma	 dívida	 pendente	 e	 a	 discussão	 sobre	 questões	 críticas	 deve	 ser	
multistakeholder.		

-	 Javier	 Pallero:	 A	 transparência	 e	 participação	 de	 diferentes	 atores	 são	
necessárias	para	um	ambiente	favorável	à	sociedade.	Uma	dívida	pendente	é	
usar	 o	 modelo	 multistakeholder	 em	 diferentes	 espaços	 e	 não	 apenas	 em	
questões	 relativas	 à	 governança	 da	 Internet.	 O	 impacto	 é	 potencialmente	



negativo	 se	 questões	 como	 a	 regulamentação	 das	 telecomunicações,	
proteção	de	dados	e	segurança	cibernética	não	forem	reexaminadas.	

-	 Victor	 Martinez:	 Deve-se	 avaliar	 de	 novo	 a	 dimensão	 internacional	 da	
economia	 digital.	 	 O	 governo	 deve	 facilitar	 o	 investimento	 e	 a	
implementação.		O	setor	privado	deve	investir	para	continuar	avançando.	Os	
usuários	 são	 os	 encarregados	 da	 geração	 e	 consumo	 da	 economia	 na	
Internet.	 O	 ecossistema	 precisa	 gerar	 confiança,	 bem	 como	 um	 modelo	
multistakeholder	que	funcione	adequadamente.		

	


