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A empresa é uma das sete em que o grupo de 

jornalistas de diferentes lugares do globo, incluindo a 

abcDesign, convidados pela TAITRA - Taiwan Externai 

Trade Development Council, visitou durante uma rápida 

estada de três dias pelo país. Em todas elas, foi possível 

encontrar o mesmo sentimento, o de tornar o país mais 

conhecido globalmente. "Taiwan não é tão conhecida 

no mercado e nós estamos trabalhando muito para 

construir o país e a marca Taiwan", pontuou o diretor 

administrativo daJust Mobile, Erich Huang. Colecionador 

de grandes prêmios internacionais, como o iF, ele é 

também o fundador da empresa, em parceria com um 

alemão que conheceu enquanto estava na Bauhaus, 

na Alemanha, quando ambos olhavam para a mesma 

lâmpada. Depois do encontro, tornaram-se sócios, em 

2005, e montaram a companhia motivados a vender seus 

produtos, primeiramente, nos EUA. 

E O BRASIL? 
Eles não são os únicos a visarem 

a América do Norte e outros 

mercados externos ao asiático 

para expandir seus negócios, 

mas boa parte das empresas 

taiwanesas. Um exemplo é a já 

internacionalmente estabelecida 

BenQ e sua linha de monitores 

para game players e suas 

luminárias com um sistema feito 

para bloquear o aquecimento 

externo do produto, evitando 

queimaduras nos usuários, pois 

o modo de acendimento delas é feito pelo toque. De 

olho em ampliar ainda mais a sua participação global, 

a empresa esteve presente também na Casa Cor de 

São Paulo, em 2012, e em outras feiras espalhadas 

pelo globo. Isso sem falar na boa parcela da população 

local e os clientes chineses fidelizados a suas câmeras 

fotográficas e projetores DLP. 

Agora, se o Brasil é um mercado interessante para os 

Taiwaneses, ainda não está muito bem definido para 

eles. Conversando com o pessoal do Taiwan Design 

Center, fundado há pouco menos de 10 anos, em 2004 

especificamente, ficou claro o fato de entenderem que 

o grande país da América do Sul tem muito a contribuir 

com eles no sentido de se ajudarem mutuamente rumo 

ao desenvolvimento, mas ainda não entenderam bem ao 

certo quais os benefícios de estarem inseridos com mais 

presença dentro do espaço canarinho. 

INTERNACIONALIZAÇÃO 
X CULTURA LOCAL 

Falando em Centro de Design, apesar de sua curta 

existência, a equipe responsável e seus funcionários 

já conseguiram realizar diversos feitos para promover 

o design dentro da própria cultura. Desde um Museu 

de Design até competições nacionais têm ajudado 

a difundir a prática dentro do arquipélago e a 

promover o aumento na qualidade de ensino e, por 

consequência, a procura 

por escolas da área dentro 

da ilha. Dá para entender a 

preocupação pela difusão, 

pois muitos dos jovens 

fundadores das empresas 

taiwanesas voltadas ao 

setor não têm sua formação 

adquirida em Taiwan. A 

escassez de boas intuições 

e a pouca visibilidade 

profissional de alguns anos 

atrás fizeram com que muitos deles optassem em 

procurar cursos em países europeus ou mesmo no 

Japão, conhecido como carro chefe oriental quando o 

assunto é tendência e design. 

Um desses jovens é Cloud Lu, o fundador e diretor do 

Biaugust Creation Office, um escritório de seis pessoas, 
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com quase cinco anos de existência e com uma vasta carta 

de clientes e trabalhos reconhecidos mundo afora em seu 

portfólio. Ele é um desses que deixou a ilha para ir ao Japão 

estudar design, assim como o seu sócio também o fez. De 

volta a Taiwan, montou a empresa, e com alguns trabalhos, 

principalmente voltados ao meio ambiente e à população 

mais jovem, conseguiu despontar como referência nacional. 

Com um pequeno espaço, de um ambiente e mais 

banheiro, em um antigo prédio na capital Taipei, a equipe 

acredita que hoje o governo "tem apostado em ajudar a 

difundir as escolas de design em Taiwan, pois o campo de 

design se tornou mais reconhecido nos últimos dez anos", 

afirmou como porta voz do time, Lu. 

Com seus projetos coloridos e divertidos, o estúdio 

consegue transmitir, e resgatar, ao mesmo tempo, 

alguns aspectos característicos da cultura local, o 

que já não é tão encontrado em outras empresas -

como as duas mencionadas acima, onde o produto é 

pensado para atender públicos internacionais. O uso e 

a mistura das cores, bem como o desenvolvimento de 

peças gráficas e de exposição envolvendo personagem 

com estilos orientais, resguardam e destacam aquilo 

que poderia ser chamado de característica principal 

do design taiwanês, a cultura local. Além dela, outro 

ponto positivo é levantado a favor dos designers 

nativos: a facilidade em produzir um protótipo 

pelo curto período de tempo necessário, devido à 

abundância de linhas de produção no arquipélago. 

Voltado à área de produtos e seguindo a mesma 

tendência, a Bone Collection entrou para competir 

no mercado com seus acessórios de silicone para 

smartphones e computadores. O Horn Stand, pensado 

tanto para iPhones quanto para iPods, é o grande 

marco da empresa. O objeto, que nada mais é do que 

um cone maleável para ser acoplado aos aparelhos, 

simplesmente amplifica o som. A ideia surgiu da 

experiência do diretor Reads Lin em um hotel. Ao 

estar sem fazer nada no quarto, ao final do dia, 

resolveu ouvir música no celular e nisso observou que 

o volume máximo do aparelho não era o desejado por 

ele. Após algumas experimentações, colocou o iPhone 

dentro do copo e conseguiu, com isso, melhorar o 

som. Ao voltar para casa, junto à equipe, trabalhou 

em um protótipo e desenvolveu um acessório portátil 

e leve, sem necessidade de fazer o uso de qualquer 

fonte de energia para funcionar. "Precisou só de 

design", frisa. "A ideia de nossos produtos é resolver 

os problemas de logística, interação e tédio com 

design inteligente", completou Lin. 

A afirmação dele fica fácil de ser entendida nas cores 

de seus produtos, na portabilidade, nos personagens 

de suas coleções e no bom aproveitamento da 

matéria-prima que utilizam. De acordo com a equipe, 

o silicone não agride a terra e, também, é facilmente 

reaproveitado. Outro argumento ecológico é o fator 

modular de seus acessórios, pois os objetos são 

produzidos em peças separadas para serem montadas 

quase como Lego. Sendo assim, ao serem descartadas 

podem ser reaproveitadas em novas confecções. 
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Esse pensamento amigo da natureza faz parte da cultura 

geral das empresas de design - ao menos nas visitadas. A 

própria Bone Collection reflete esse aspecto. O diretor, um 

jovem de quase 30 anos e bem espontâneo, entende que 

esse é um assunto importante a ser explorado pelo design, 

tanto na hora de saber usar e reutilizar suas matérias-

primas como também por meio dos seus produtos em 

si. Maru penguin nasceu com essa ideia. Lin assistia TV 

quando ouviu nos noticiários sobre uma possível extinção 

dos pinguins. Comovido, lançou em 2012 uma linha inteira 

de produtos com Maru, um pinguim que se desvencilhou 

de seu grupo e foi parar em Taiwan em um pedaço de 

gelo. Por meio de toda essa história, e um pouco mais, ele 

tenta vender os acessórios trabalhando a mentalidade de 

seu público, na maioria jovens, sobre a preocupação com 

o meio ambiente. E não para por aí. Eles vão financiar um 

pesquisador a ir para uma expedição ao habitat natural dos 

"amigos de Maru". 

Além da preocupação com o ecossistema, principalmente 

local, estar inserida no atual contexto do design made 

in Taiwan, ela também faz parte de uma exigência 

governamental, pois se não for assim, seus produtos ficam 

barrados pela fiscalização. Mas se essa regra é realmente 

aplicável para todos os produtos feitos em um país conhecido 

por exportar material e tecnologia barata, quando foi lhe 

perguntado, ele foi enfático em dizer que sim. O problema 

nessa produção barata está na cópia, pois "copiar ideias 

é bem fácil, fazer coisas novas, não", enfatizou. "Nós não 

podemos parar eles de nos copiarem, mas nós podemos 

puxar o mercado com novas ideias". E é dessa forma que eles 

pretendem tornar Taiwan um país de produção certificada 

ecologicamente e com qualidade para ser exportada pelo 

mundo afora: fazendo novas pesquisas e lançando produtos 

de ponta, para que quando copiados, seja com qualidade. 
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Como parte de sua própria história, 

as porcelanas vêm da era neolítica 

e passam pelo período de cinco 

dinastias até chegarem ao seu mais 

sofisticado estágio. Essa sofisticação 

começou a uma longa data, durante 

os séculos XI e XII, quando os 

objetos deixam de ser branco e 

passam a receber cores. A tonalidade 

rosada na borda das porcelanas 

daquela época não conseguiu ser 

reproduzida até hoje, mesmo com o 

avanço tecnológico atual. 

Por estar tão conectada com suas 

raízes, o presidente de Taiwan 

utiliza as peças da coleção da Franz 

como presentes nacionais dados a 

representantes governamentais de 

outros países. O Obama, presidente 

dos EUA, já tem a sua. A motivação 

pela escolha das porcelanas como 

representante local está na essência 

das peças da Franz Collection, ou 

seja, a forte relação com a natureza, 

pois no entender do CEO Franz Chen 

ela é "a linguagem mais popular 

do mundo. Todos conseguem 

compreender o que queremos dizer 

por meio dela", completa. 

Em 2005, enquanto Taiwan e a 

China ainda estavam em conflito, o 

produto de uma empresa também 

teve um papel importante na 

relação entre os dois governos. 

Uma peça de cristal da companhia 

Tittot, especializada em produção 

de objetos de vidro, foi dada como 

presente ao presidente chinês 

para quebrar o silêncio entre os 

dois países que se quer se falavam 

naquele tempo. Essa especialidade 

havia ficado obsoleta em Taiwan, 

enquanto outros países desenvolviam 

técnicas mais avançadas para a 

produção em vidro. Nós últimos 

anos, a empresa se atualizou e 

convidou designers estrangeiros para 

trabalhar em parceria, com o objetivo 

de voltar os olhos do mundo para 

seus produtos. E até agora, eles têm 

visto resultados positivos em relação 

à tentativa. Apesar de vários recursos 

tecnológicos estarem presentes no 

processo de produção tanto da Franz 

quanto da Tittot, ainda é utilizado e 

muito necessário o toque artesanal 

nas peças; e não só porque as 

máquinas não tenham conseguido 

resolver todas as partes do processo. 

"Se usarmos muita tecnologia, 

perde-se a humanidade da peça. Até, 

por isso, evitamos utiliza-la de mais", 

disse Y. S. Wang, chairman da Tittot. 
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Text Box
Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 42, p. 2531, jan./ fev./ mar.  2013.




