
LICENCIAMENTO

CRIANÇAS TECNOLÓGICAS
Parceria entre Sony Ericsson e Mattel apresenta versões de celular
para o público infanto-juvenil, vendidas exclusivamente nas lojas C&A

Desde o fim de maio, consumi-
dores da rede de magazines C&A
encontram versões de celulares
Sony Ericsson customizadas com
ilustrações de Barbie e Hot Whe-
els, da Mattel. A parceria foi fecha-
da entre as três empresas tendo
em vista o potencial de venda para
o público infanto-juvenil, especial-
mente no segundo semestre do
ano, com datas comemorativas
como Dia das Crianças e Natal.
O modelo Z320, da Sony Ericsson,
é compacto e apresenta um de-
sign inovador. Na prática os dois
tipos são iguais, diferenciando-se
apenas pela estética. Para as me-
ninas, a versão em tom rosa ex-
pressa o universo da Barbie. Para
os meninos, mais radicais, o apa-
relho conta com um visual preto,
grafismos urbanos, carros e cha-
mas. O celular possui câmera com
1,3 megapixel, que pode ser ativa-
da por um simples toque na tecla
de navegação. É possível também
definir ajustes na câmera, inclu-
sive o modo noturno e equilíbrio
do branco, para se obter a melhor
foto, além de zoom digital de 4 ve-
zes. Com capacidade de armaze-
namento de até 100 fotos, o Z320
oferece um sistema fácil de menu,
que simplifica a busca, a visualiza-
ção e o compartilhamento de ima-
gens. As crianças podem enviá-las
por uma rede móvel (MMS) ou
para um computador por e-mail. O
telefone ainda conta com conexão
infravermelha, saída USB (cabo

opcional) e tecnologia GSM.
A novidade foi lançada dia 28 de
maio, no espaço Unique, em São
Paulo, durante um coquetel espe-
cial preparado pelas empresas
para convidados.
Criada em 2001 por meio de uma
joint-venture entre Sony e Erics-
son, a Sony Ericsson Mobile Com-
munications está consolidada no
mercado mundial de celulares,
assumindo uma imagem de ino-
vação em design e tecnologia.
Possui aproximadamente 7,5 mil
funcionários no mundo.
Uma das líderes mundiais na fa-
bricação e comercialização de
brinquedos, a Mattel tem o licen-
ciamento de marcas como
um importante foco de
atuação. No Bra-
sil, 95% dos
artigos licen-
ciados são
produzidos
localmente,
por meio de
uma rede de
50 empresas
de diferentes
segmentos.
Principal empresa
do mercado varejista
de moda brasileiro, a
C&A atua no país há 32
anos. Foi criada em 1841

BARBIE E HOT WHEELS - personagens
da fabricante de brinquedos agora estam-
pam também aparelho celular

pelos irmãos Clemens e August.
Em 1861, na Holanda foi inaugura-
da a primeira loja. É considerada
uma das primeiras no mundo a
oferecer roupas prontas aos con-
sumidores. A partir da expansão
do negócio, a empresa chegou à
Alemanha, em 1911, e depois em
outros países da Europa. Hoje
são 1,5 mil lojas na Europa, Ásia e
América Latina. No Brasil, está em
60 cidades, com 150 pontos-de-
venda.
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