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Fórum da Liberdade debate os princípios da propriedade intellectual
O painel contou com a participação de Lawrence Kogan, Becky Norton Dunlop e Francisco
Valim
A propriedade intelectual no século XXI: desafios e preocupações foi o tema debatido no quarto
painel do Fórum da Liberdade. O diretor geral da Net Serviços, Francisco Valim, apontou que
75% dos brasileiros fazem uso da pirataria, sendo que grande parte desse número são das classes
A e B. “Neste caso, fica comprovado que o problema no Brasil é o chamado ‘jeitinho’ porque
renda não é, já que a maior parte dos consumidores de pirataria estão nas classes A e B” destaca.
O palestrante apresentou a Lei de Gerson, que é consiste em pessoas que gostam de levar
vantagem em tudo, no sentido negativo de se aproveitar de todas as situações em benefício
próprio, sem se importar com a ética. Valim também mostrou que apenas na cidade de São
Paulo, em 2005 foram apreendidos um milhão e quinhentas cópias de cds piratas já em 2006, o
número aumentou para dois milhões. “O caminho contra a pirataria é uma questão cultual”,
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avaliou.
Já a palestrante e vice-presidente do The Heritage Foundation, Becky Norton Dunlop, abordou
os princípios da liberdade individual através dos índices de liberdade econômica. “Se a
humanidade jamais tivesse desenvolvido o conceito do ‘eu’ e do ‘meu’, jamais teríamos o direito
de desfrutar um bem. Esse conceito foi uma condição necessária para evolução do mundo”,
explica Becky. Segundo a palestrante, atualmente, as pessoas passam 40% de suas vidas
buscando uma formação profissional. “Isso atesta o progresso da evolução humana. O mundo
cresce mil vezes mais na capacitação de pessoas do que na época em que a economia sobreviva
da produção agrícola. Este fato deve-se aos direitos de propriedades físicas e intelectuais”,
afirmou.
Já o diretor-presidente e co-fundador do Institute for Trade, Standards and Sustainable
Development, Lawrence Kogan foi enfático: o Brasil precisa saber que existe algo chamado
propriedade intelectual e devido a isso população tem um grande desafio, o de servir com
integridade seja no governo e no trabalho. “As idéias de direitos de propriedades devem estar
bem esclarecidas” disse. Ele também sintetiza o desafio citando James Madison: “Uma pessoa
não tem apenas direito em suas propriedades, mas também tem propriedade em seus direitos”.

Freedom Forum debate the principles of intellectual property
The panel was attended Lawrence Kogan, Becky Norton Dunlop and Francisco Valim
Intellectual property in the twenty-first century : challenges and concerns was the topic discussed
in the fourth panel of the Freedom Forum . The CEO of Net Serviços , Francisco Valim , pointed
out that 75 % of Brazilians make use of piracy , and that much of this number are the classes A
and B. " In this case , it is proved that the problem in Brazil is called the ' knack ' because income
is not , since most consumers of piracy are in classes A and B " stands . The speaker presented
the Law Gerson , which is consists of people who like to take advantage of everything , in the
negative sense to take advantage of all situations for their own benefit , without regard to ethics .
Valim also showed that only in the city of São Paulo in 2005 were seized one million five
hundred copies of pirated CDs in 2006 , the number increased to two million. "The way piracy is
an issue cultic " he said.
Already the speaker and vice president of The Heritage Foundation, Becky Norton Dunlop ,
addressed the principles of individual liberty through economic freedom indexes . "If mankind
had ever developed the concept of ' I ' and 'mine', we would never have the right to enjoy a good.
This concept was a necessary condition for the evolution of the world, "explains Becky.
According to the speaker, currently , people spend 40 % of their lives seeking vocational training
. "This attests to the progress of human evolution. The world grows a thousand times more
people in training than at the time when the economy survive agricultural production. This fact is
due to the rights to physical and intellectual properties, "he said.

Have the CEO and co -founder of the Institute for Trade, Standards and
Sustainable Development, Lawrence Kogan was emphatic: Brazil needs to
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know that there is something called intellectual property and due to this
population is a challenge, to serve with integrity is in government and in the
workplace. "The ideas of property rights must be well informed" he said. It
also summarizes the challenge quoting James Madison: "A person not only
has a right in their properties, but also has property in his rights."
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