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Quando o projetista de sapatos Stuart Weitzman viu um par de calçados afivelados de US$ 45,99 
na JCPenney.com que parecia similar a uma de suas criações, de US$ 215, tomou uma atitude 
cada vez mais freqüente entre os estilistas: entrou com um processo.   
 
Em janeiro, Weitzman, cujos elegantes calçados são usados por nomes como Angelina Jolie e 
Ivanka Trump, entrou com reclamação por violação de patente em juízo federal de primeira 
instância, em Nova York. Isso mesmo: o estilista havia registrado a patente das fivelas e 
ornamentos do sapato. Weitzman ofereceu acordo, caso a Penney destruísse os sapatos ou 
vendesse os que tinha e lhe transferisse metade do dinheiro. "Estamos fazendo um produto 
original de moda, um produto atual", diz Weitzman. "Não perde a validade muito rapidamente, 
mas se é imitado, os clientes deixam de comprar os nossos." Representantes da JCPenney não 
quiseram comentar o caso, sobre o qual ainda não se havia chegado a acordo, até 19 de março. 
No ano passado, Weitzman processou a Sears sobre outro modelo e a rede varejista concordou 
em tirar os sapatos de suas lojas Kmart.   
 
Weitzman e outros estilistas de ponta, como Diane Von Furstenberg, viram a indústria da imitação 
levar a alta moda para as massas com mais velocidade do que nunca. A Forever 21, de Los 
Angeles, uma rede da chamada "moda rápida" com mais de 400 lojas na América do Norte e 
Oriente Médio, desenvolveu-se a partir de cópias. A ABS, uma marca para mercados de massa, é 
conhecida por interpretações mais baratas dos vestidos usados por celebridades na entrega dos 
Oscar - as peças são vendidas em lojas de departamento como Lord & Taylor e Dillard´s. Algumas 
redes de maior padrão, como Nordstrom e Bloomingdale´s, oferecem tanto as legítimas como 
versões mais baratas.   
 
Atualmente, mesmo os consumidores com mais recursos mostram certo comedimento quando se 
trata de compras de luxo e os estilistas temem se tornar vítimas da moda. Passaram, então, a 
pressionar o Congresso para ajudá-los a proteger seu trabalho, a tentar enganar os piratas por 
meio de roupas mais difíceis de copiar e, quando podem, a entrar com processos. "Estamos em 
um ponto crucial" afirma Steven Kolb, diretor executivo do Conselho de Estilistas de Moda dos 
Estados Unidos (CFDA), que lidera o lobby. "Não vamos mais aceitar isso."   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Discute-se no Congresso dos EUA um projeto que prevê multas de até US$ 250 mil para quem 
copiar um figurino original 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os estilistas vêm tentando ganhar ampla proteção legal há anos. Apesar de livros, filmes, 
arquitetura e até códigos de programas de computação serem protegidos por leis de direitos 
autorais como se fossem uma arte original, as roupas não o são. Portanto, embora um vestido 
possa parecer exatamente como um Marc Jacobs legítimo, os varejistas podem colocar-lhe uma 
marca diferente e vendê-los sem problemas legais. Acessórios falsificados, em contraste, simulam 
ser o produto verdadeiro - até na marca - e são ilegais.   
 
A única forma que os estilistas têm para poder levar os piratas à Justiça é registrar patentes ou 
proteção por direitos autorais por aspectos de seu trabalho que podem ser legalmente 
considerados como arte. Von Furstenberg, cujos vestidos foram imitados por vários grandes 
varejistas, está entre as que começaram a registrar direitos autorais sobre padrões de tecidos. 
Em janeiro, ela processou a Target por supostamente copiar a estampa "sapo pintado". A Target, 
conhecida por modelos baratos e chiques, deixou de vender os vestidos. "Respeitar os direitos de 
propriedade intelectual dos outros sempre foi e continua sendo a política da empresa", observa o 
porta-voz da Target, Joshua Thomas. "Estamos trabalhando com nosso fornecedor nesta questão 
e esperamos que possa ser resolvida."   



 
A abordagem peça por peça tem seus limites, no entanto. É por isso que alguns estilistas vêm 
aparecendo em Washington para apoiar o projeto de lei de Proibição de Pirataria de Figurinos. O 
projeto propõe proteção jurídica por até três anos e cobre todo o figurino, não apenas aspectos da 
roupa, como o padrão dos tecidos. Prevê multas de até US$ 250 mil ou de US$ 5 por cópia, o que 
for maior, para quem for considerado culpado de usar um figurino original. Von Furstenberg, 
presidente da CFDA, afirma que o projeto "encorajará mais produtores a contratarem estilistas, 
aumentando a disponibilidade da moda acessível em qualquer faixa de preço". Em meados de 
março, no entanto, a Associação de Roupas e Calçados dos EUA, que representa lojas e 
fabricantes de roupas, manifestou-se contra o projeto de lei, que agora está encalhado no 
Congresso, no Capitólio. Kevin M, Burke, diretor do grupo, afirma que a lei poderia provocar "um 
pesadelo de litígios". Enquanto isso, algumas marcas tentam enganar os piratas. Figurinos 
copiados freqüentemente surgem nas lojas semanas após um desfile de moda, enquanto as 
roupas autênticas demoram meses. A Halstom, pertencente ao magnata do cinema Harvey 
Weinstein, é um dos tentam tornar seus figurinos exibidos nas passarelas disponíveis de imediato, 
no site varejista Net-a-Porter.com, na esperança de que os consumidores optem pela satisfação 
instantânea em vez da economia de preço.   
 
Weitzman e outros elaboram seus figurinos ainda mais superiores, para que os piratas não 
possam imitá-los. Nesta coleção primavera, Weitzman criou saltos com formatos incomuns para 
um calçado de US$ 299 chamado Bowden-Wedge. Também experimenta o uso de materiais como 
titânio e aço, que ele diz serem muito caros para artistas imitadores. Se eles tentarem algo mais 
barato, como madeira pintada, os saltos quebrarão. "Eu costumava fazer calçados extravagantes 
e escandalosos apenas para exibição", diz Weitzman. "Pela primeira vez, estão tornando-se parte 
de uma linha em condições de ser vendida." 
 
(Tradução de Sabino Ahumana)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 mar. 2008, Tendências&Consumo, p. B4. 


