
final do século XIX, com o início da
formação da revolução industrial, pro-
piciou todas as mudanças ocorridas
nas condições de produção, dando ini-
cio ao surgimento de técnicas de re-
produção que provocaram gigantes-
cas transformações nas artes gráficas,
dando a ela a possibilidade mágica de
ilustrar a vida cotidiana com o adven-
to da litografia, posteriormente ultra-
passada pela fotografia.

E o primeiro momento da história
do processo de reprodução em que as
mãos são liberadas das responsabilida-
des artísticas mais importantes. Essa
função, agora, cabe apenas a sensibi-
lidade do olho.

Como os olhos aprendem mais rápi-
do do que as mãos desenham, o proces-
so de reprodução passa a experimentar
tal aceleração que começa a situar-se no
mesmo nível que a palavra oral.

Com a industrialização e conse-
qüentemente com a possibilidade dos
meios de reprodutibilidade em grande
escala, a obra de arte sai do seu pro-
cesso de dependência, destacando-se
do ritual, passando a fundar-se em ou-
tra práxis: a da política.

Com tantas transformações no pro-
cesso de evolução proporcionada pela
revolução industrial, artistas e invento-
res passaram a preocupar-se em preser-

var a propriedade de suas obras. Fazia-
se então necessária a concepção de um
mecanismo de proteção e estímulo aos
artistas a produzirem suas obras.

O direito do autor sobre suas obras
era desde então tão necessário que em se-
tembro de 1886, foi realizado em Berna,
na Suíça, a primeira convenção interna-
cional sobre direitos do autor de obras li-
terárias e artísticas, encontro onde foi fi-
xado o primeiro acordo internacional de
proteção aos direitos autorais.

Por mais de meio século, os termos
desse acordo, que tem hoje a partici-
pação de praticamente todos os paí-
ses do mundo, vêm sofrendo atualiza-
ções. A convenção de Berna, ao longo
desse percurso, já passou por cerca de
dez complementações e emendas, po-
rém, mantendo sempre a sua essên-
cia inicial de proteger as criações do
intelecto humano.

Segundo a convenção, o direito au-
toral é um bem inalienável decorrente
da criação de obras do espírito humano.

A propriedade imaterial suscita os
cognominados direitos intelectuais,
aqueles alusivos a relações entre a pes-
soa e os bens imateriais que cria e traz
à lume, vale dizer, entre os homens os
produtos do seu intelecto, expressos
sob determinado desenho, a respeito
dos quais detêm completo monopólio.

Observa-se que esses direitos in-
cidem sobre concepções estéticas -
considerando-se o deleite, a beleza, a
sensibilização, o aprimoramento inte-
lectual como nas obras de artes, a lite-
ratura, o design e a ciência - ou utilitá-
rias - considerando-se a satisfação de
interesses materiais do homem na vida
cotidiana, com alvos práticos, de uso
econômico, de bens finais decorrentes
da criação.

Marca repetida
A proprietária do Estúdio Infinito, Ruth Klotzel,
já foi surpreendida ao ver sua criação copiada.

No caso da designer, o problema acon-
teceu com uma marca, desenvolvida para
um restaurante paulistano. Segundo ela, a
marca foi utilizada por cerca de dois anos já
que, depois disso, os sócios do estabeleci-
mento resolveram se separaram.

Já que estavam impossibilitados de con-
tinuar usando o mesmo nome, os sócios que
permaneceram com o restaurante criaram um
novo, bastante similar ao antigo, e fizeram o
mesmo com a marca.

"Eles adulteraram minha marca e continua-
ram utilizando", conta Ruth. Segundo ela, a mu-
dança era tão mínima que pouca gente percebeu.
Na época, a designer enviou ao local uma notifica-
ção extra-judicial, mas os proprietários do restau-
rante tentaram se isentar do problema. Na oca-
sião, Ruth não deu continuidade ao processo, mas
agora pretende voltar a pensar no caso.

Mesmo tendo vivido o problema na pele, a
designer afirma que é necessário ter cautela an-
tes de acusar alguém de plágio. "Pode acontecer
de duas ou mais pessoas terem idéias semelhan-
tes, então antes de tomar as medidas adequa-
das é necessário ter evidências da cópia".



No Brasil, o direito autoral, é regido
pela lei 9610/98, que não permite dúvidas
que as obras de design estão abarcadas em
seu escopo de proteção. Isto porque o ar-
tigo 7° dessa habilitação legal não poderia
ser mais claro ao prescrever com precisão
uma regra geral, seguida de uma enuncia-
ção exemplificativa das obras "protegidas:
"Art. 7° - São obras intelectuais protegidas
as criações do espírito, expressas por qual-
quer meio ou fixadas em qualquer supor-
te, tangível ou intangível, conhecido ou
que se invente no futuro, tais como: (...)
VIII - as obras de desenho, pintura, gravu-
ra, escultura, litografia e arte cinética;".

Para efeitos legais, observamos ca-
sos em que uma mesma obra, para ser
protegida, poderá apresentar-se de vá-
rias formas. Vejamos, por exemplo, o
caso dos projetos de sinalização, que
compreendem não somente os desenhos,
que são representações bidimensionais,
mas também seu projeto executado em
sua forma final/tridimensional.

Dessa maneira podemos compreen-
der facilmente que toda obra é passível
de proteção pelo direito autoral e patri-
monial. Estes casos têm os seus direitos
reconhecidos e protegidos sob duas ver-
tentes: o direito sobre a obra de cunho
estético, pelo direito do autor, e a obra
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utilitária, pelo direito de propriedade in-
dustrial, não obstante ambos derivarem
do direito intelectual do autor sobre sua
forma ou invento.

Tomando como base que obras in-
telectuais protegidas pela lei do direito
autoral estão compreendidas por perten-
cerem ao campo da estética, entenden-
do-se estética em seu sentido amplo,
aplicada às instâncias individuais de
cada projeto, enquanto que as invenções
competem o setor da técnica.

O fato, é que o design é uma figu-
ra que em si, concebe aptidões estéticas
e utilitárias. Atualmente, o desenho in-
dustrial possui um sistema próprio de
registro, proteção esta que independe
da conferida pelo direito autoral após a
criação da recente lei 92279/96 que é a
lei da propriedade industrial.

Segundo a lei de direitos autorais
atual de 20/06/1998, quanto à titula-
ridade dos direitos autorais dos proje-
tos de design, somente a pessoas físi-

cas competem a autoria das obras de
design; conforme determina o art. 11
da lei.

Contudo, à pessoa jurídica deve-
rá ser titular dos direitos patrimoniais
daquelas obras, considerando o pro-
cesso de reprodução em escala indus-
trial, bem como, o aspecto comercial e
profissional do designer, pois, em pa-
rágrafo único, o art. 11 da lei prevê
que a proteção seja garantida também
à pessoa jurídica.

Envelope industrializado
A experiência de ter uma idéia copiada também
foi vivida pelo designer Marcelo Lopes, proprie-
tário da Merchan Design. O problema aconte-
ceu com uma coleção anual de convites para ex-
posições, desenvolvida para a Galeria Francine,
um espaço para exposições de artistas plásticos
com trabalhos não convencionais e de jóias.

De acordo com Lopes, cada um dos convites,
distribuídos ao longo do ano, tinham um conceito
específico, ora com envelopes furados, que reme-
tiam a fachada da empresa, ora com desenhos
vazados que lembravam a marca da companhia.

Os envelopes contavam ainda com uma leve
curvatura no verso, que também lembravam o
logotipo do cliente, e cada um possuía uma cor
destacada, vista através dos elementos vazados,

que combinava com o convite interno e o papel
vegetal que trazia detalhes do evento em ques-
tão. "Elaboramos todo o conceito dos envelopes e
convites com exclusividade para esse cliente, que
pagou pela criação", afirma Lopes.

A surpresa, no entanto, veio algum tempo
depois quando a pessoa que contratou os ser-
viços do designer recebeu uma mala-direta de
outra empresa, que tentava vender um envelope
de formato idêntico ao desenvolvido por Lopes,
porém, sem os efeitos vazados.

"A peça tem características próprias, como
a curvatura que forma sua aba e o tamanho, de
5,5 X 28 cm, que permitem sua identificação",
conta ele. O designer explica que utilizou o pa-
pel Keaykolor Silver, 120 g/m2, da ArjoWiggins
para produzir o envelope.

"Eles simplesmente produziram uma faca
idêntica, deram ao consumidor a opção de es-
colher o papel que quisessem e passaram a pro-
duzir o envelope em escala industrial".

Assim que descobriu a cópia, o designer pro-
curou um advogado para tomar as providências
cabíveis. "Entendo esse como um problema de
falta de ética. Ou a pessoa tem ou não têm. O fato
é que ética existe na lei e assim podemos acionar
mecanismos legais em casos como este".

O designer, que já registrava algumas de
suas criações na Faculdade Belas Artes, passou
a enviar mais trabalhos para a instituição. "O re-
gistro fornecido por eles não funciona como direi-
to de marca, mas funciona como direito autoral,
ou seja, eu consigo provar que fui eu que desen-
volvi determinado trabalho", explica Lopes.



Na prática, as diversas situações
em que nós designers firmamos con-
tratos de prestação de serviços verbais
ou não verbais com terceiros, em sua
grande maioria pessoas jurídicas, para
o desenvolvimento de projetos sob en-
comenda, saibamos que, no estado da
criação, todos os direitos autorais pa-
trimoniais são de titularidade da pes-
soa jurídica segundo o art. 28 da lei
que afirma que os direitos patrimo-
niais do autor nada mais são senão o
direito de propriedade (utilizar, fruir e
dispor da obra protegida).

Não havendo prévio vinculo contra-
tual entre o designer e uma pessoa jurí-
dica, a transferência dos direitos dar-se-
á após o desenvolvimento e aprovação
do projeto, por meio de uma cessão dos
direitos autorais patrimoniais, discipli-
nada pelos artigos 49 a 52 da lei. O art.
29 da mesma lei afirma ainda, expres-
samente, que a reprodução integral ou
parcial da obra não poderá se dar sem
autorização expressa do seu autor.

Em suma, compreende-se que o de-
senvolvimento de projetos de design con-
figura-se como obras artísticas protegidas
pela lei de direitos autorais independente-
mente de qualquer tipo de registro confor-
me prevê o art. 18 da citada lei.
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Descobertos por acaso
No mercado há 18 anos, a empresa especializa-
da em criações tridimensionais Origami já teve
diversos problemas relacionados a direito auto-
ral. Mesmo sem nunca ter tido a necessidade de
mover uma ação judicial contra aqueles que co-
piaram suas criações, a empresa já fez diversos
acordos com essas pessoas para receber o valor
que lhe era de direito pelo uso do trabalho, depois
de notificá-las extra-judicialmente.

Um dos casos ressaltado pela diretora da em-
presa, Bassy Arcuschin Machado, aconteceu há
16 anos e envolveu a criação de um material para
ponto-de-venda, que seria colocado em bancas de
jornais para realçar uma revista recém-lançada.

"Fizemos todo o projeto desse material e envia-
mos para a empresa, que não fechou o negócio com
a gente. Depois de um tempo vimos o material expos-
to em uma banca e fomos descobrir que o departa-

mento de compras da empresa simplesmente pegou
o projeto e mandou rodar em outra gráfica", explica
Bassy. Segundo ela, a empresa foi remunerada poste-
riormente, já que tinha todo o processo documentado.

A diretora explicou que todos os trabalhos de-
senvolvidos pela Origami têm registros (copyright)
na Faculdade Belas Artes, do Rio de Janeiro, o que
não evita a cópia ilegal dos mesmos.

Segundo ela, um outro caso foi descober-
to recentemente, quando ao visitar uma gráfica,
viu um cartão criado por sua empresa sendo im-
presso. "O cartão não foi nem modificado, a úni-
ca diferença é que havia o logotipo da empresa
no canto", afirma Bassy.

Os problemas com cópias ilegais, no entan-
to, trazem conseqüências também para a Origa-
mi. A executiva conta que há alguns anos, to-
dos os projetos eram enviados aos clientes com
amostras da criação.

Hoje, essas amostras acompanham uma car-
ta que informa que o trabalho tem direitos autorais
protegidos e que sua reprodução é ilegal. "Essa e
outras atitudes que tomamos para proteger nossas
criações podem passar a falsa imagem de que não
somos pró-ativos", afirma ela explicando que isso
pode prejudicar inclusive as vendas da empresa.



O direito autoral é o formato mais
magnânimo de assistência do esforço
da construção intelectual do espírito
humano, pois, além de não exigir for-
malidades, nos permite continuar exer-
citando exaustivamente o nosso poder
de exteriorizar criativamente em cada
projeto aquilo que temos de mais pre-
cioso, que é a nossa capacidade de con-
textualizar graficamente as cognições
da nossa cultura.

Não podemos perder de vista que
tudo o que desenvolvemos está prote-
gido pela lei de direito autoral e pelo
direito de propriedade industrial que
no âmbito do design está compreen-
dido que se relacionam entre si e que,
portanto, nossas obras estarão sem-
pre protegidas por ambas ou por cada
uma delas.

Mãos a obra, pois, se nos primórdios
do século XX as mãos foram suprimi-
das pela precisão do olhar, hoje podemos
afirmar que os nossos olhos estão supri-
midos pela nossa capacidade de criar.

Fonte: Professional Publish, a. 13, n. 78, p. 76-81, 2005.
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