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Ao passear por uma praia do sul da França no ano passado, um homem ouviu músicas que 
vinham de uma das casas da redondeza. Reconheceu o timbre de Bono Vox, líder da banda 
irlandesa U2. O músico estaria escutando o novo CD do grupo, chamado "No line on the 
horizon", ainda não lançado. Como o volume das caixas de som seria ensurdecedor, o 
transeunte conseguiu gravar as canções e, depois, colocou o material - quatro músicas - no 
YouTube.  
 
Mito ou verdade, a história acima - publicada no dia 15 de agosto de 2008 no jornal inglês The 
Sun - é mais um exemplo de como os meios digitais interferem diretamente na indústria 
fonográfica, obrigando o setor a buscar um modelo de negócios que faça frente à queda na 
venda de CDs.  
 
Uma das apostas gravadoras é a associação com empresas de telefonia móvel, para que o 
conteúdo musical seja distribuído pelo celular. A Universal Music, por exemplo, dá agora uma 
grande cartada com esse objetivo.  
 
A gravadora fechou um acordo com a Motorola para que, simultaneamente ao lançamento 
mundial do CD do U2 - o mesmo que teria vazado na web por um suposto descuido de Bono 
Vox -, no dia 2 de março, o trabalho esteja disponível também nos aparelhos da fabricante de 
celulares. Segundo as empresas, é a primeira vez que o CD de uma banda internacional de 
grosso calibre é lançado ao mesmo tempo, e em vários países, nas lojas e no celular. Valor de 
investimento e detalhes financeiros não são revelados.  
 
Pela parceria, a Motorola embutirá nos modelos Motorokr EM25, EM28, EM30 e EM35 todas as 
músicas do novo álbum da banda. O pacote engloba também uma faixa bônus composta pelo 
U2 para a Motorola e um videoclipe.  
 
A aliança entre as companhias se resume à América Latina. A região foi escolhida porque a 
telefonia móvel está amplamente disseminada nesse mercado, e os usuários latino-americanos 
tem predileção por ouvir música pelo celular.  
 
Além disso, a pirataria apresenta índices muito elevados na região e o celular pode ser um 
caminho para minimizar a perda de receitas provocada por esse problema. "O celular é um 
ótimo canal de distribuição de música, ainda mais com o grande alcance que tem no 
continente", afirma Ana Clara Ortiz, diretora de marketing para a América Latina da Universal. 
"Levar a música, de modo legal, para o maior número possível de canais é um instrumento 
para combater a pirataria", argumenta Ana Clara.  
 
Para a Motorola, a estratégia arrasa-quarteirão com o U2 tem o objetivo de atender a um 
anseio do consumidor, especialmente os mais jovens. "O segmento do mercado de celulares 
que mais cresce é o de música", afirma Loredana Mariotto, diretora de marketing para 
produtos móveis da Motorola na América Latina. No Brasil, por exemplo, 40% dos 
consumidores trocaram seu aparelho por um modelo composto por rádio FM ou tocador de 
MP3 em 2008, segundo a Retail Index. É por isso que o projeto U2 é responsável por 60% da 
verba de marketing da companhia no primeiro semestre. "O consumo de música no celular 
começou a se desenvolver a partir de 2007. E o consumidor latino-americano gosta muito 
desse tipo de serviço", diz Loredana.  
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