
Três décadas depois, Motorola volta ao mercado de TV 
Cibele Santos  
 
Empresa alia-se a uma empresa de Hong Kong para imprimir sua marca em aparelhos de vídeo e 
outros produtos, que serão lançados no mercado ocidental no próximo ano  
 
O evento China Hi-Tech Fair (CHTF), que está sendo realizado nesta semana na província chinesa 
de Shenzhen, trouxe uma grande novidade: a empresa americana Motorola Inc. e a Proview 
International Holdings Ltd., sediada em Hong Kong, estão exibindo protótipos de monitores de 
computador e aparelhos de TV fabricados pela Proview com a marca Motorola, que serão lançados 
na China no final deste ano e no restante do mundo em 2004.  
 
A parceria entre as duas empresas, anunciada no último sábado, inclui a produção de monitores 
LCD e televisores com tela de plasma e LCD, assim como vídeo para veículos, players CD/DVD, 
gravadores e drives. Os produtos, segundo a divisão Motorola Broadband Consumer Solutions, 
responsável pelo projeto, "terão aplicações de entretenimento de alta qualidade, com acesso a 
conteúdo digital e conexão de aparelhos domésticos integrados por sistemas com e sem fio."  
 
De volta ao futuro  
 
Pioneira no mercado de TV dos Estados Unidos, a Motorola lançou seu primeiro TV preto e branco 
em 1947, por US$ 200, e vendeu mais de 100 mil unidades no primeiro ano. Tornou-se uma das 
líderes do setor nos anos 60, quando produziu o primeiro aparelho totalmente transistorizado sob 
uma segunda marca, Quasar, vendida em 1974 à Matsushita Electric Industrial Co. (fabricante da 
Panasonic e National). Nesse ano, a Motorola saiu do mercado para se concentrar em 
semicondutores e produtos wireless.  
 
Para viabilizar seu retorno à arena de TV digital, a parceira Proview está formando uma nova 
subsidiária, chamada Moxell, dedicada exclusivamente à fabricação de produtos de marca 
Motorola.  
 
Proview  
 
A empresa chinesa produz atualmente cerca de 6 milhões de monitores de computadores, dos 
quais 50% são vendidos com sua própria marca; o restante é comercializado com marcas de 
empresas dos Estados Unidos e Europa. Também está desenvolvendo aparelhos high-tech de TV 
com peças compradas da Coréia e de Taiwan.  
 
Segundo o diretor executivo da Proview, Luffer Wong, a produção anual de produtos de sua marca 
será gradativamente substituída pela da Motorola nos próximos anos.  
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