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e onde vêm os móveis e 
objetos da sua casa? 
Quem os criou? Como 
foram feitos? Você já 
parou para pensar que 
pode ter comprado 

uma réplica de algum design assinado, 
sem sequer imaginar que está sendo 
cúmplice de uma fraude? A cópia é um 
problema sério na indústria do design 
mundial: atinge indistintamente desig-
ners jovens e consagrados, produtos 
vintage e atuais, fabricados industrial e 
artesanalmente. Se, por um lado, ícones 
do design dos anos 1950 e 1960 estão na 
top list das réplicas, peças contemporâ-
neas assinadas por nomes como 
Philippe Starck e Konstantin Grcic 
também não escapam das imitações. O 
tema é delicado, mas de extrema rele-
vância, em especial na era digital, em 
que copiar impunemente ficou mais fá-
cil. A informação é um meio poderoso 
neste combate e, sendo o design autoral 
uma das bandeiras da Casa Vogue, não 
poderíamos deixar de dissecar o assun-
to conversando com fabricantes, 
revendedores, designers e especialistas 
para entender o quão prejudicial este fe-
nômeno é para o mercado. Esperamos 
que, ao fim desta reportagem, você 
também tenha – se já não tiver – a con-
vicção de que o caminho da cópia é 
nocivo para todos. 

ORIGINAL X CÓPIA Por definição, a 
cópia surge a partir de um original. Para 
uma obra de arte, este conceito é fácil 
de compreender, mas, e no caso do de-
sign, cuja própria natureza é ligada à re-
produção em série? “Se algo é produzido 
em massa como no design industrial, 
nosso entendimento é que cada modelo 
feito por um fabricante autorizado pelo 
designer – ou por quem assumiu seu le-
gado se ele não estiver mais vivo – e que 
tem a qualidade e os detalhes que o de-
signer pretendia, é original”, analisa 
Eckart Maise, chief design officer da in-
dústria suíça Vitra, em artigo publicado 
na revista Disegno n.8, em 2015.

Embora alguns especialistas diferen-
ciem os conceitos de original e autêntico, 
na prática eles se confundem, e são usa-
dos como sinônimos quando o assunto é 
cópia pela maior parte dos profissionais 
que entrevistamos. Nesta reportagem, 
adotamos este mesmo expediente.

A ERA DIGITAL E A DIFUSÃO DAS 
CÓPIAS O problema das reproduções 
ilícitas no design não surgiu ontem. Nos 
anos 1960, Charles e Ray Eames já so-
friam com imitações de suas cadeiras de 
madeira compensada moldada – tanto 
que chegaram a fazer um pôster para 
alertar o público sobre a existência de 
falsificações. Mas na era digital, é certo 
que as cópias ficaram mais fáceis, já que 
as imagens circulam com muito mais ra-
pidez e é impossível ter qualquer contro-
le sobre isso. Além disso, a web atua 
como um poderoso canal de distribuição 
– basta alguns cliques e réplicas de cria-
ções de nomes como Mies van der Rohe 
e Arne Jacobsen surgem a preços de ba-
nana. “O problema da internet é que, ao 
ver o móvel ou objeto só pela foto, é difí-
cil dizer se é autêntico ou não, até você 
ter a peça na sua frente e poder observar 
os detalhes”, pondera Zesty Meyers, co-
fundador da galeria nova-iorquina 
R&Company.

PREÇO INFERIOR, QUALIDADE 
IDEM Para alguém menos entendido, 
não é simples identificar uma cópia. Um 
dado, porém, normalmente dá a pista: o 
preço, que pode ser até 15 vezes menor 
do que o do produto autêntico. “O origi-
nal tem mais qualidade porque responde 
a processos muito complexos (e caros) de 
fabricação. O molejo da Eames Lounge 
Chair, por exemplo, é totalmente dife-
rente daquele das suas cópias, todas que 
já vi; a ausência de parafusos aparentes 
nas fixações, também. A moldagem cur-
va da cadeira Série 7 [de Arne Jacobsen pa-
ra a Fritz Hansen] é um grande feito e, até 
hoje, cansei de ver réplicas se quebra-
rem”, comenta a professora de história 
do design Ethel Leon. 

D

“O ORIGINAL TEM MAIS 
QUALIDADE PORQUE 
RESPONDE A 
PROCESSOS MUITO 
COMPLEXOS (E CAROS) 
DE FABRICAÇÃO.  
O MOLEJO DA EAMES 
LOUNGE CHAIR,  
POR EXEMPLO, É 
TOTALMENTE 
DIFERENTE DAQUELE 
DAS SUAS CÓPIAS”, 
ETHEL LEON

A partir do alto: poltrona Swan (1958), de Arne Jacobsen para Fritz Hansen; poltrona Barcelona (1929), de Ludwig Mies van der Rohe para Knoll; cadeira Louis Ghost (2002), de Philippe Starck para Kartell; poltrona Red and Blue (1918),  
de Gerrit Rietveld, da Cassina; mesa Saarinen (1957), de Eero Saarinen para Knoll; Chair One (2003), de Konstantin Grcic para Magis; luminária Bourgie (2004), de Ferruccio Laviani para Kartell; poltrona Egg (1958), de Arne Jacobsen 

para Fritz Hansen; cadeira Bertoia Diamond (1952), de Harry Bertoia para Knoll; cadeira Eames Molded Fiberglas (1950), de Charles e Ray Eames para Herman Miller; e cadeira Masters (2009), de Philippe Starck para Kartell
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Afora usarem materiais e técnicas 
inferiores, as falsificações pecam igual-
mente nos detalhes – outra forma de 
reduzir custos. “Os fabricantes originais 
passaram anos aperfeiçoando e melho-
rando seus processos para garantir um 
produto de longa duração. Empresas co-
mo a Herman Miller também dão 
garantias abrangentes, que protegem o 
cliente no caso de um produto falhar; os 
fabricantes de imitações geralmente 
não dão esse suporte”, pondera Adam 
Call, vice-presidente de collection da 
Herman Miller.
 
PREJUÍZO PARA A INDÚSTRIA Se a 
cópia custa barato para quem copia e pa-
ra quem compra, para os fabricantes legí-
timos o preço é alto. “As réplicas trazem 
muitos danos à indústria que investiu em 
pesquisa e desenvolvimento, se esme-
rando em inovar, muitas vezes gerando 
patentes. Trata-se de uma concorrência 
absolutamente desleal e oportunista”, 
condena a crítica e curadora de design 
Adélia Borges. “Aqueles que copiam evi-
tam os riscos simplesmente reproduzin-
do os projetos de sucesso, violando os 
direitos de designers e fabricantes legíti-
mos”, acrescenta Eckart Maise. “Os co-
piadores não têm custo para desenvolver 
os produtos, e nem pagam o designer pe-
lo trabalho”, concorda Adam Call. Para a 

designer Baba Vacaro, diretora de arte 
da Dpot, que produz e comercializa as 
obras de alguns dos maiores mestres do 
design nacional, quando se compra uma 
réplica, deixa-se de “pagar pela qualida-
de e pelos direitos de quem desenhou, 
além do valor que custeia o desenvolvi-
mento intelectual e tecnológico por trás 
de uma criação original”.

DESIGNERS TAMBÉM SÃO LESA-
DOS Achille Castiglioni (1918-2002), 
um dos grandes gênios do design italia-
no, via a cópia como uma espécie de elo-
gio, e costumava dizer que “se alguém 
copia, é porque gosta”. No entanto, em-
bora muitos concordem que ter seu  
design copiado é, de algum modo, sinô-
nimo de que você “chegou lá”, a visão de 
Castiglioni raramente é compartilhada 
por outros profissionais, que se veem 
prejudicados ao deparar com seu proje-
to copiado. Gerson de Oliveira, desig-
ner fundador da Ovo ao lado de Luciana 
Martins, conta que, ao descobrir que 
seu sistema Campo havia sido plagiado 
por uma indústria, se sentiu lesado: “É 
meu patrimônio intelectual, ninguém 
pode ser roubado assim”. Ainda é preci-
so considerar outro ponto: supondo que 
um designer levou um ano para desen-
volver um produto, não só este tempo 
está “embutido” na concepção, mas 

todos os anos dedicados à sua formação. 
É mais do que justo que seu trabalho se-
ja devidamente recompensado.
 
CULTURA DA CÓPIA NO BRASIL 
Um ponto no qual os especialistas e em-
presários concordam é a importância do 
fator cultural: “Infelizmente o brasileiro 
ainda se satisfaz em comprar uma répli-
ca, seja bolsa, sapato ou móvel. A meu 
ver, não faz sentido você ter uma peça co-
piada achando que está economizando, 
porque, na verdade, você está roubando, 
desfalcando um ganho que o designer de-
veria ter”, diz Waldick Jatobá, idealiza-
dor da feira MADE e diretor do Instituto 
Lina Bo e P. M. Bardi e do Instituto 
Campana. “Hoje o mundo é pequeno e a 
comunicação é rápida e fácil demais, não 
há espaço para nos impormos como força 
criativa se nos mantivermos reféns desta 
cultura de que tudo bem se ‘inspirar’ no 
trabalho alheio”, assevera Lissa 
Carmona, diretora da Etel, outra marca 
especializada em reeditar desenhos ori-
ginais de nossos grandes autores, com a 
devida autorização de quem detém os di-
reitos autorais das obras.

O PAPEL DA INFORMAÇÃO 
“Muitas vezes, o consumidor comum 
compra uma cópia sem saber, e acaba ali-
mentando esta indústria”, aponta Carla 
Barbosa, diretora de marketing para a 
América Latina da Herman Miller. A in-
formação, assim, é a chave na luta contra 
as falsificações: “As pessoas devem saber 
o que estão comprando e o quanto cada 
empresa faz para desenvolver um 

produto. Quando compartilhamos co-
nhecimento, elas valorizam o design ori-
ginal e entendem a diferença de custo”, 
acrescenta. Ekart Maise reforça este 
ponto: “A Vitra busca conscientizar o 
consumidor sobre o valor dos originais e 
tornar o tema mais tangível e acessível ao 
público por meio de projetos como o 
Vitra Campus e o Vitra Design Museum”. 
Neste sentido, vemos surgir associações 
que visam aumentar a consciência sobre 
o assunto e promover o valor do design 
autoral, como a Be Original Americas, 
nos EUA, e a Authentic Design Alliance, 
na Austrália. No Brasil, no ano passado 
nasceu a Associação Mobiliário e Design 
Moderno Brasileiro, com intuito simi-
lar, fundada pelos donos de importantes 
galerias especializadas em design mo-
derno nacional. 

PROMOVENDO A INOVAÇÃO A 
opção por itens autênticos é uma forma 
de recompensar a inovação e estimular o 
investimento contínuo em pesquisa e 
desenvolvimento. “Copiar é fácil e bara-
to: o copiador só vai na bola certa. A in-
dústria está ligada ao desenvolvimento, 
ao investimento em ideias. Dá trabalho e 
custa caro fazer o novo, o que não foi fei-
to, assumir riscos. Um dia esse custo é 
recuperado, lentamente, pelas vendas 
dos produtos desenvolvidos. As cópias 
tiram da indústria uma parcela desse re-
torno”, diz Baba Vacaro.

FAZER (E COMPRAR) CÓPIAS É 
CONTRA A LEI Do ponto de vista le-
gal, a cópia é uma contrafação, ou seja, 

“É MEU PATRIMÔNIO 
INTELECTUAL, 
NINGUÉM PODE SER 
ROUBADO ASSIM”, 
DECLARA GERSON  
DE OLIVEIRA QUE GANHOU  
O PROCESSO CONTRA  
OS COPIADORES  
DO SISTEMA CAMPO 

À esq., um sistema modular construído  
a partir de formas geométricas irregulares:  
a proposta incomum e plástica fez  
com que os estofados Campo (2007), design 
Gerson de Oliveira e Luciana Martins,  
da Ovo, se tornassem um sucesso de vendas 
e acabassem sendo alvo de cópia

À esq., anúncio criado em 1962 
por Charles e Ray Eames para  
a Herman Miller, com a proposta 
de educar o público sobre  
as cópias – hoje, a peça é vendida 
pela marca como um pôster;  
e, à dir., um dos mais célebres  
(e replicados!) projetos de Achille 
e Pier Giacomo Castiglioni,  
a Arco (1962), produzida pela Flos

“OS FABRICANTES ORIGINAIS PASSAM 
ANOS APERFEIÇOANDO SEUS PROCESSOS 

PARA GARANTIR UM PRODUTO DE  
LONGA DURAÇÃO”, ADAM CALL
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“OS FABRICANTES ORIGINAIS PASSAM 
ANOS APERFEIÇOANDO SEUS PROCESSOS 

PARA GARANTIR UM PRODUTO DE  
LONGA DURAÇÃO”, ADAM CALL
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uma imitação fraudulenta. “Copiar é cri-
me. Conforme o código penal brasileiro, 
a pena pode variar de um a quatro anos 
de prisão dos responsáveis, quando com-
provada que a reprodução ilícita tem o 
objetivo de lucro”, explica o advogado 
Rodrigo Calabria, especialista em con-
tratos, propriedade industrial e direitos 
autorais, do escritório Dessimoni & 
Blanco Advogados. O copiador está su-
jeito, ainda, ao pagamento de uma inde-
nização ao copiado: “Pode-se inferir o 
quanto ele faturou com a venda e pedir 
uma indenização com base nesse valor”, 
segundo Calabria. Que a produção de 
imitações é ilegal, não resta dúvidas. Mas 
e o consumo? Para Marisa Ota, da feira 
Paralela, “quem escolhe comprar uma 
imitação é conivente com a ilegalidade”. 
Fica mais fácil entender se pensarmos 
que as criações de design são protegidas 
da mesma forma que músicas e filmes, 
por exemplo – ou seja, a réplica é um pro-
duto pirata. “Pirataria é crime, é uma vio-
lação do direito de autor, pode ser na 
música, na moda, nos móveis. O que é 
certo é certo, mesmo que ninguém faça; 
o que é errado é errado, mesmo que todos 
façam”, provoca Baba Vacaro. Lissa 
Carmona é categórica: “Devemos parar 
de usar eufemismo para as cópias: são pe-
ças falsificadas, como CDs e filmes pira-
tas, como obras de arte falsas, como 
projetos de arquitetura copiados. Copiar 
é crime, um modo ilícito de se obter van-
tagens financeiras em cima da criativida-
de alheia, e deve ser exaustivamente 
combatido”. Somente em um caso a re-
produção não autorizada se torna legal: 

quando os direitos do autor expiram e o 
design cai em domínio público. No 
Brasil, “como regra geral, o prazo de pro-
teção é de 70 anos após a morte do autor 
[lei 9.610/98]. Depois disso, a obra real-
mente cai em domínio público, podendo 
ser explorada por outras empresas, inclu-
sive com referência aos nomes do autor e 
do produto original. Isso é entendido co-
mo uma perpetuação da própria cultura”, 
esclarece Rodrigo Calabria. 

COMO IDENTIFICAR UM PRODU-
TO AUTÊNTICO? Infelizmente não 
existe uma regra única. Para peças novas, 
a melhor forma de se garantir é comprar 
dos fornecedores originais – os sites dos 
fabricantes costumam listar os revende-
dores autorizados em cada país. Também 
é possível buscar, na peça, os selos do fa-
bricante e número de série, quando for o 
caso – embora até isso possa ser falsifica-
do. Algumas empresas, como a italiana 
Cassina, divulgam em seus sites como 
identificar cópias de seus produtos pelas 
características físicas. Já a Moooi criou 
uma espécie de “botão” digital aplicado 
aos produtos – um app da marca faz, por 
aproximação, a leitura do dispositivo e 
mostra se a mercadoria em questão é au-
têntica, exibindo todas as suas informa-
ções. Para peças vintage ou reedições, 
vale procurar galerias ou fabricantes com 
boa reputação no mercado.

E PARA QUEM NÃO PODE BAN-
CAR? Se você não pode ou não quer pa-
gar caro por um original assinado, 
existem alternativas. A primeira delas é 

garimpar: de peças criadas por novos ta-
lentos do design brasileiro – que partici-
pam de feiras como Paralela, MADE e 
Abup (Projeto Célula) e vendem seus 
produtos diretamente  –  a objetos de ar-
tesanato, em lojas como a Artiz, da 
Artesol, ou a Feira na Rosenbaum, é 
possível encontrar itens em vários níveis 
de preço. Empresas como Tok&Stok e 
Oppa já entenderam a importância do 
design original e começaram a investir 
na atividade recentemente, com dese-
nhos próprios ou parceria com desig-
ners (procure pela indicação da autoria 
nas peças).

Graça Bueno, da Passado Composto 
Século XX, dá outra dica: “Para quem 
deseja um móvel de época com preço 
mais acessível, sugiro as reedições auto-
rizadas pela família do autor. E para uma 
opção ainda mais econômica, não se pre-
ocupe com a grife dos grandes designers, 
pois havia muitas outras pequenas fábri-
cas e lojas que faziam móveis bem 
atraentes neste período.”

COMO O DESIGNER PODE SE 
PROTEGER? O advogado Rodrigo 
Calabria aponta alguns caminhos: 
“Recomendo que tenha registros pesso-
ais (desenhos e esboços datados) e publi-
cações em revistas, livros ou sites, para 
que possa comprovar que o desenho é de 
fato dele e que data de um período especí-
fico. Também é importante manter uma 
vigilância no mercado, verificando se tem 

alguém ofendendo o seu direito e, se for o 
caso, adotar as medidas cabíveis.

Por fim, é interessante registrar os 
desenhos num cartório de notas ou na 
Biblioteca Nacional.” Gerson de Oliveira, 
da Ovo, conta que há muitos anos ele e 
Luciana Martins vêm registrando as pe-
ças criadas pela dupla no INPI (Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial), e 
isso certamente foi útil no processo que 
moveram – e venceram – contra a empre-
sa que estava copiando o sistema Campo. 
“Ela foi proibida juridicamente de conti-
nuar produzindo as peças e condenada a 
pagar uma indenização, o que enfatiza [a 
punição]”, conta Gerson. 

Além das providências legais, para 
deixar os copiadores para trás, designers 
e empresas devem se reinventar o tempo 
todo. “Minha melhor arma é continuar 
criando. Como a ideia é imaterial, preci-
so investir na minha formação e perseguir 
a inovação”, afirma a designer Ana Neute, 
outra que tem sofrido com cópias de seus 
projetos. Os fabricantes, por sua vez, se 
empenham em aperfeiçoar detalhes e 
acabamentos, repensar cores e explorar 
novos materiais, sempre em estreita cola-
boração com herdeiros que cuidam do 
legado dos designers. “Lutar contra as có-
pias é permanecer inovador e corajoso no 
design do produto”, declara Alberto 
Perazza, da Magis. “Inovação” e “cora-
gem” parecem resumir bem esta luta por 
parte de criadores e fabricantes, em to-
dos os sentidos. Contem conosco! l

“DEVEMOS PARAR DE USAR EUFEMISMO  
PARA AS CÓPIAS: SÃO PEÇAS PIRATAS,  
COMO CDS E FILMES PIRATAS, COMO OBRAS 
DE ARTE FALSAS, COMO PROJETOS DE 
ARQUITETURA COPIADOS. COPIAR É CRIME, 
UM MODO ILÍCITO DE SE OBTER VANTAGENS 
FINANCEIRAS EM CIMA DA CRIATIVIDADE 
ALHEIA”, LISSA CARMONA

“MINHA MELHOR ARMA É CONTINUAR 
CRIANDO. COMO A IDEIA É IMATERIAL, 
PRECISO INVESTIR NA MINHA FORMAÇÃO 
E PERSEGUIR A INOVAÇÃO”, ANA NEUTE

Acima, cadeira Panton (1960), design de 
Verner Panton, que passou por vários 

aperfeiçoamentos técnicos desde  
o início de sua produção pela Vitra, em 

1967 – somente em 1999 tornou-se 
possível produzir a cadeira de acordo 

com sua concepção inicial. Na pág. 
seguinte, abaixo, a Coffee Table (1944) 

de Isamu Noguchi para a Herman  
Miller, com sua presença escultórica, 

remetendo às formas de bronze e 
mármore criadas pelo artista e designer; 

e, acima, a luminária Beat Light,  
criada por Tom Dixon para preservar  

o trabalho dos ferreiros do Rajastão, na 
Índia, também muito copiada

design
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