
 

 

 

DIGITAL GIRL: ESTRATÉGIAS DE REPOSICIONAMENTO DA CANTORA 

MADONNA EM TEMPOS DE INTERNET
1
 

 

Mariana Lins LIMA
2
 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE 

 

 

RESUMO 

Diante das transformações que a tecnologia provocou no modo de circulação e distribuição da 

indústria fonográfica, analisamos as estratégias de marketing que a cantora norte-americana 

Madonna, uma artista filiada à tradição das grandes gravadoras, tem adotado para acomodar 

sua carreira na atual configuração mercadológica do pop. Tentamos observar também como o 

uso de redes sociais e a associação da cantora ao grupo administrador do serviço de streaming 

TIDAL têm influenciado em sua busca por contornar os obstáculos geracionais e reposicionar 

seu nome na indústria. 

 

PALAVRAS-CHAVE: música pop; Madonna; redes sociais; marketing. 

 

 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 

A relação dos artistas e da indústria fonográfica com o compartilhamento online de 

músicas ainda é uma questão emblemática na configuração atual do mercado da música. O 

declínio do modelo tradicional de negócio empreendido durante décadas pelas gravadoras tem 

forjado novas estratégias de produção, divulgação e circulação musical, no intuito de 

readequar cantores e bandas à era dos downloads e, mais recentemente, do streaming
3
. Desde 

o prenúncio de sua derrocada, em 1999, com a emergência do serviço de compartilhamento de 

arquivos Napster, a indústria viu-se forçada a lidar com um fenômeno inédito até então: o 

vazamento (leak). Não se tratava apenas de divulgar ilegalmente músicas já conhecidas, mas 

de liberar online álbuns inteiros, muitas vezes inacabados, antes do lançamento oficial. Antes 

disso, ainda em 1993, o primeiro álbum a vazar digitalmente, teria sido o Songs of Faith and 

Devotion (Sire, 1993), do Depeche Mode. Segundo relatos do jornalista Eric Harvey, do site 

especializado em críticas Pitchfork, as faixas do disco circularam livremente pelas salas de 
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bate-papo frequentada por fãs da banda na época
4
. Após esse episódio, até 1997, Celine Dion, 

Alanis Morissette, Beatles e U2 se tornariam alvos dos compartilhamentos ilegais de mp3. 

Em 1998, a cantora Madonna teria a primeira experiência com vazamento digital. O 

single Frozen (1998), previsto para ser lançado em 14 de fevereiro, data em que se celebra o 

dia dos namorados nos Estados Unidos, chegou à internet com um mês de antecedência, após 

ser gravada clandestinamente numa rádio de Cingapura. (HARVEY, 2015). A repercussão do 

vazamento levou o então governo do presidente norte-americano Bill Clinton a se unir às 

gravadoras e declarar guerra aos hackers (invasores), aprovando no Congresso o Digital 

Millennium Copyright Act. Também conhecida pela sigla DMCA, trata-se da lei sancionada 

em outubro de 1998, que protege os direitos do autor, criminalizando a distribuição online de 

qualquer tipo de mídia não autorizada. A repressão ao compartilhamento digital ilegal, 

contudo, parece ter estimulado e aprimorado ainda mais a prática. Com o surgimento do 

Napster, um dos primeiros alvos foi a banda Metallica, que, no início do ano 2000, viu 

músicas inéditas circularem entre milhões de usuários, dando início a uma batalha judicial 

histórica e sem precedentes de gravadoras e artistas contra o serviço
5
. Meses depois, mais 

uma vez, era chegada a hora de Madonna: 

Numa reação contra esta tendência, músicos como Madonna, Metallica e Dr. Dre 

foram os primeiros a processarem usuários por infringirem a lei do copyright 

realizando download ilegal. Uma forte ligação foi estabelecida pelos organismos da 

indústria musical entre o aumento do compartilhamento de música e a diminuição 

das vendas de CD. Isso foi reforçado pelas decisões da justiça e continua a 

prevalecer hoje ao olhar para os modos de consumo de música. No entanto, a 

correlação é bastante simplista. A queda nas vendas de CDs também pode ser 

explicada por outros fatores, como o fim de sua idade de ouro e seu crescente 

desgaste.
6
 (NOWAK, 2016, p. 17, tradução nossa). 

 

Semanas antes de chegar às lojas, em 2000, o álbum Music (Maverick/Warner, 2000) 

caiu na rede para os usuários do Napster. O vazamento provocou a antecipação do lançamento 

e um processo milionário da cantora contra a empresa. Em meio aos imbróglios judiciais, o 
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serviço acabou saindo do ar, enquanto, paradoxalmente, os artistas que tiveram seus trabalhos 

vazados na rede atingiam números expressivos de vendagens. Foi o caso do grupo Radiohead, 

com o álbum Kid A (Parlophone/Capital, 2000), que, vazado, se tornou o primeiro da banda a 

chegar ao topo da parada norte-americana da revista Billboard
7
. O mesmo ocorrera ao cantor 

Eminem, cujas vendas do disco The Marshall Matters (Interscope, 2000) o colocaram em 

primeiro lugar da parada por sete semanas consecutivas
8
, enquanto suas músicas circulavam 

no Napster. Outra figura beneficiada pelo vazamento, em certa medida, foi a própria 

Madonna. Music foi o álbum mais vendido, durante dez semanas, segundo a Billboard
9
 após 

ser disponibilizado no Napster. Na mesma época, a cantora também conseguiu emplacar o 

single homônimo em primeiro lugar, pela última vez na carreira. A polêmica em torno do 

crime digital parece ter colaborado para a comercialização do CD, cujas vendas atingiram 

15,5 milhões em todo o mundo
10

. À época, a estratégia de divulgação do álbum se concentrou 

em reverter o dano causado pelo Napster, passando a inserir a artista nas plataformas digitais. 

 

Digitalizando o presente 

No ano 2000, a presença de Madonna na música pop já era considerada algo incomum 

para uma artista feminina de 42 anos. Apesar de ter os números de vendagem a seu lado, a 

cantora transitava entre concorrentes como Britney Spears e Christina Aguilera, que tinham 

não apenas a metade da sua idade, mas também maior convivência com as ferramentas 

digitais. Até o processo contra o Napster, a cantora nunca havia cedido às novidades 

tecnológicas que se popularizavam na época, como ter um site oficial ou mesmo lançamentos 

multimídia – a exemplo de discos que incluíam material extra em formato de CD-ROM. O 

século era outro, mas o modus operandi da artista em relação ao mercado pouco havia 

mudado. Algo que pode ser explicado em certa medida pela sua origem atrelada à cultura do 

videoclipe, difundida pela MTV, a partir da década de 1980.    Pensar a construção da 

imagem de Madonna sem levar em conta a associação com a emissora norte-americana é 

quase impossível. Criada em 1981, dois anos antes do primeiro disco da cantora ser lançado, a 

MTV disseminou um tipo de linguagem que reorientaria os percursos comerciais da música e 

o perfil dos artistas pop daquela geração, vinculando-os ao audiovisual. O apelo imagético 
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ganhou tanta relevância quanto o musical, na medida em que os videoclipes também 

colaboraram para o construto permanente das identidades dos artistas. Madonna se beneficiou 

particularmente dessa lógica, usando-a como plataforma para as constantes transformações 

visuais que marcavam cada “era” da sua carreira e para forjar as personas encarnadas em cada 

uma delas. Com a MTV, a cantora pôde alargar discursiva e esteticamente o conceito de suas 

músicas, em conjunto com a moda, consolidando uma estratégia que perdurou até a 

decadência do formato televisivo, a partir de 2010. É o que explica Kellner (2001), ao pensar 

como a produção videográfica de Madonna conseguiu públicos tão diferentes, ao longo do 

tempo: 

Densos banquetes de imagens, seus videoclipes podem ser desfrutados em diversos 

níveis, por plateias diversificadas: os adolescentes podem processar as músicas e as 

imagens de várias maneiras, segundo as próprias fantasias; os críticos de música e 

da cultura gostam de um corpo-a-corpo com os textos modernistas polissêmicos e 

do uso ocasional de estratégias pós-modernas; e os estudiosos da cultura popular 

tentam descobrir como e por que Madonna é estimada. (KELLNER, 2001, p. 359). 

 

A cultura do videoclipe se confunde com a história de Madonna no pop e talvez por 

isso seja também um dos grandes obstáculos da artista para se adequar às novas forma de 

promoção utilizadas pelos artistas contemporâneos. Os clipes tradicionais perderam a 

importância diante das performances nas redes sociais, o ranking dos clipes mais pedidos já 

não é estabelecido pela TV, mas pelas visualizações do YouTube, e as grandes produções de 

orçamentos milionários tampouco fazem sentido, uma vez que, além de não terem tanta 

audiência, premiações como MTV Video Music Awards
11

 tornaram-se irrelevantes. Assim, a 

desestabilidade nas mídias convencionais, causada pela internet, acabou por forçar a incursão 

de Madonna na seara digital, em nome da sua sobrevivência no meio.    

 Em 28 de novembro de 2000, numa parceria com o site MSN, a cantora apresentou um 

pocket show
12

 com seis faixas do Music, ao vivo na Brixton Academy, na Inglaterra, 

transmitido online para todo o mundo, estabelecendo um recorde histórico para a época de 9,5 

milhões de espectadores
13

. Madonna também recuperara o domínio de seu site oficial, após 

uma batalha judicial, e começou a investir na integração das ferramentas online ao seu escopo 

promocional. Pode-se afirmar que a luta contra os hackers e o resultado da estratégia de 

marketing de Music para contornar o vazamento legou um aprendizado à artista, que passou a 
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enxergar na situação uma alternativa para autopromoção. Em 2003, pouco antes de lançar o 

álbum American Life (Maverick/Warner, 2003), Madonna liberou faixas aleatórias no 

software Kazaa
14

, chamando a atenção dos fãs para um novo possível vazamento. Porém, ao 

fazer o download das mp3, o usuário era surpreendido com a voz da cantora perguntando 

“what the fuck do you think you’re doing?” (que porra você acha que está fazendo?). A 

estratégia, à primeira vista, parecia atuar em duas frentes: alertar os fãs para a proibição do 

download ilegal e, por tabela, antecipar a divulgação do CD. No entanto, os hackers 

invadiram o seu site oficial, liberando links para baixar as faixas do American Life 

ilegalmente, acompanhadas da mensagem “this is what the fuck I think I’m doing” (isso é a 

porra que nós pensamos que estamos fazendo). 

Em 2005, o álbum Confessions On a Dancefloor (Warner, 2005) foi distribuído 

clandestinamente na internet, semanas antes do lançamento. Três anos depois, o mesmo 

aconteceria com o disco Hard Candy (Warner, 2008), cujas versões inacabadas de algumas 

faixas vazaram inteiras também. Pouco antes de lançar o 12º álbum de estúdio, em 2012, 

faixas que pertenceriam ao disco MDNA (Interscope, 2012) foram liberadas ilegalmente na 

rede, como a inédita Gimme All Your Luvin’ (2012), que seria apresentada oficialmente na 

performance da cantora durante o intervalo da final do Super Bowl
15

. Antes, porém, o 

blogueiro de celebridades Perez Hilton fora contratado pela equipe da cantora para forjar 

vazamentos diários de pequenos trechos das músicas do MDNA em seu site, o que não 

impediu que o CD fosse disponibilizado de forma clandestina na semana anterior ao 

lançamento. O fato é que a cada vazamento, o material é exposto ao público e, 

consequentemente, à crítica, permitindo que se promovam modificações nas músicas, 

monitoramentos de repercussão, correção de falhas etc., num processo que, apesar de ilegal, 

acaba sendo útil para a artista. Foi o que aconteceu, em 2015, quando as faixas do disco Rebel 

heart (Interscope, 2015) foram vazadas em sequência, durante vários dias, resultando em 

postagens de repúdio feitas pela cantora nas redes sociais.  Pode-se afirmar que, com o passar 

dos anos, a revolta com os downloads clandestinos expressa na mídia, sobretudo online, 

tornou-se parte estratégica da engrenagem responsável por alavancar não mais as vendas do 

álbum, mas a do conjunto de produtos que orbita em torno dele – shows e merchandising, 
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principalmente –, além de fazer circular a imagem do artista em questão. Se, no início dos 

anos 2000, os vazamentos musicais eram sinônimo de prejuízo para as gravadoras, atualmente 

parecem colaborar para a dinâmica de promoção dos discos. Entre 2014 e 2016, inúmeras 

cantoras pop tiveram discos “vazados” antes da data prevista para lançamento: Taylor Swift, 

com 1989 (2014)
16

; Adele, com 25 (XL, 2015)
17

; Britney Spears, com Glory (RCA, 2016)
18

; 

Lady Gaga, com Joanne (Interscope, 2016)
19

; além da própria Madonna, com Rebel heart 

(Interscope, 2015).  

 

Redes sociais: um desafio  

Diante da performatização online da cantora Madonna em relação ao vazamento do 

álbum, expressa no Instagram
20

, percebemos que o que poderia ser apenas um leak ilegal se 

transforma numa plataforma para a artista vociferar contra a falência do modelo clássico de 

distribuição musical, mostrando que não está disposta a abandonar o modus operandi de 

produção que utiliza há mais de três décadas. Essa forma de trabalhar representa o eixo 

principal da indústria fonográfica tradicional e, ao mesmo tempo, a obsolescência que nela 

reside. Aliada das gravadoras – ela mesma já foi proprietária de um selo
21

 que descobriu, 

entre outros artistas, Alanis Morissette –, Madonna ainda parece crer no método de 

gerenciamento de carreiras que lhe alçou ao estrelato seguindo à risca o ritual da indústria: 

star system, CD, controle do sigilo na produção, lançamento mundial, videoclipe, single, 

divulgação nos meios de comunicação de massa, música tocando em rádio, turnê mundial etc. 

Com exceção dos shows, há pouca ousadia em suas empreitadas recentes no mercado, 

sobretudo no que diz respeito ao manuseio das ferramentas online, como as redes sociais, por 

exemplo. 
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Fora a conta no Instagram, Madonna possui outros perfis oficiais no Twitter e no 

Facebook. Ambos, porém, funcionam apenas replicando o que é postado por ela no aplicativo 

de compartilhamento de imagens. Em 2012, duas ações promocionais levaram a cantora a 

realizar uma sessão de perguntas e respostas com os fãs, via Twitter, e também na sede do 

Facebook, mediado pelo apresentador norte-americano Jimmy Fallon. Depois disso, nenhum 

outro conteúdo original foi produzido para alimentar as respectivas contas nas redes sociais, 

com exceção do Instagram, usado pessoalmente por ela. Suas fotos distorcidas ou em baixa 

resolução, muitas vezes copiadas de outros perfis ou de sites de busca, quase sempre 

acompanhadas de textos compostos pelo emprego de vários emojis
22

, sugerem a ausência de 

intimidade não apenas com a câmera do celular, mas também uma falta de diálogo com a 

dinâmica e a estética do aplicativo. Ainda assim, a necessidade de adaptar-se aos novos 

caminhos seguidos pelos ícones da indústria tem conduzido Madonna por um jogo de 

marketing e performances numa espécie de labirinto virtual que em nada lembra as práticas de 

sua geração. 

Em 2015, três tentativas de ação promocional em redes sociais diferentes 

fracassaram, durante a divulgação oficial do álbum Rebel heart. A primeira foi o lançamento 

do videoclipe do primeiro single Living for love (2015) no Snapchat, um serviço de 

compartilhamento de micro-vídeos ainda pouco popular, na época, entre o público acima dos 

20 anos. No dia agendado para a estreia, um problema técnico, aliado às dificuldades de 

manuseio do aplicativo, por parte dos fãs, atrasou em algumas horas a exibição do vídeo. 

Muitos acabaram preferindo assistir no dia seguinte, de forma menos complicada, via 

YouTube. A segundo foi o lançamento exclusivo do videoclipe Ghosttown (2015) no 

Meerkat, um serviço de vídeo em live streaming (transmissão ao vivo) concorrente do 

Periscope. Na ocasião, após uma contagem regressiva alardeada no aplicativo, o stream 

falhou. A estreia terminou adiada para o dia seguinte. Por último, a investida foi no aplicativo 

de relacionamentos gay Grindr, onde os fãs deveriam trocar a foto do perfil por uma 

reprodução irreverente da capa do álbum Rebel heart. Os donos das cinco melhores seriam 

escolhidos para conversar com Madonna num chat privado e outros seis levariam uma cópia 

autografada do CD para casa. Não se tem registro, porém, de quem foram os vencedores e se, 

de fato, receberam a premiação prometida.  
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O que chama atenção, além do insucesso das ações promocionais online, é o esforço 

de emular no ambiente virtual estratégias que por muito tempo foram colocadas em prática 

offline, mas que se encontram obsoletas. Em tempos de YouTube, Snapchat e Meerkat, talvez 

não haja muito sentido haver contagem regressiva para dia e hora de uma estreia mundial de 

vídeo, como acontecia na época da MTV. Usar uma rede social gay para premiar os fãs com 

uma conversa no chat ou um CD autografado também não é muito diferente das promoções 

típicas das estações de rádio, onde se fazia a mesma coisa por meio de ligações telefônicas ou 

do envio de cartas. Isso tudo sem contar que, fora do período de divulgação de seus 

lançamentos, nem mesmo Madonna faz uso das plataformas que tenta explorar. A 

performance nas redes sociais é, atualmente, parte essencial do conjunto estratégico de 

autopromoção que envolve os artistas pop da nova geração. É através delas que se anunciam 

novos produtos, se criam narrativas (romanceadas, dramáticas, familiares etc.) e se lançam 

materiais (música, teasers de clipes e filmes, ensaios fotográficos etc.), engajando os fãs que 

forjam uma ideia de proximidade dos ídolos, ao mantê-los na mesma timeline (linha do 

tempo) que dividem com seus amigos e familiares.       

 Mais do que uma questão geracional, a experiência de Madonna virtualmente 

atravessa também um modo tradicional de se portar na indústria fonográfica e em prol dela. A 

postura da cantora reforça a subserviência aos itinerários mercadológicos traçados por uma 

estrutura que não mais se sustenta por meio dos grandes conglomerados apenas. Até a década 

de 1990, assinar contrato com uma grande gravadora – a exemplo de Madonna e da Warner 

Music – era garantir a circulação da música em circuitos de rádio, televisão e cinema, em 

função da diversidade dos segmentos abarcados pelo grupo comercial do qual a empresa era 

parte. Não que essa lógica tenha se perdido, mas é fato que, com a internet, as redes sociais, a 

consequente crise da indústria fonográfica e as quedas nas vendas de discos, o foco passou a 

ser predominantemente em shows e publicidade. 

Nos últimos anos, é possível constatar uma relativa mudança na maneira dos 

artistas – especialmente do mainstream – ganharem o seu sustento com o 

crescimento dos concertos ao vivo. [...] Se é verdade que até bem pouco tempo os 

músicos conseguiam dois terços de sua receita através da venda de fonogramas – o 

terço restante era obtido através de shows e publicidade/marketing –, é preciso 

ressaltar que atualmente esta proporção se inverteu. (HERSCHMANN; 

KISCHINHEVSKY, 2011, p. 30). 

 

 

 

 

 



 

TIDAL: nova plataforma, velhas práticas 

Fora da Warner Music desde 2008, Madonna migrou para a gravadora Live Nation, 

cuja atividade principal, durante anos, fora a organização de concertos musicais – inclusive 

dos seus, enquanto contratada da Warner. A empresa é uma divisão do grupo texano Clear 

Channel, que, após ameaças de ações processuais antitruste, foi forçado a se desfazer de quase 

300 das 1200 de rádios que possuía, em 2006, além de se subdividir em três companhias 

diferentes: Clear Channel Outdoor, uma das maiores empresas de propaganda do mundo, 

Clear Channel Communications, proprietária de 900 estações de rádio, e Live Nation, 

promotora de megaeventos (MARTEL, 2012, p. 140). Esta última passou também passou a 

funcionar como selo fonográfico (Interscope), contratando artistas como U2, Shakira, 

Christina Aguilera e Jay-Z, mas com lógica diferente das majors convencionais. Ao invés de 

deter os direitos da música como as outras, o foco da companhia é a promoção dos álbuns, 

com turnês mundiais, e o licenciamento do nome do artista em ações de marketing e 

merchandising.       

Normalmente, a prática de artistas como Madonna era lançar seus discos através de 

uma major e depois acertar contratos diferentes para turnê e publicidade, com outras 

companhias. Após a crise fonográfica, os principais atores envolvidos na indústria – selos 

musicais, promotoras de concertos, empresas de venda de ingressos e agentes – passaram a 

propor acordos de participação mais vantajosos para eles, no sentido de compensarem o 

faturamento que já não conseguem mais obter com a venda de discos. O movimento de sair da 

Warner Music, gravadora onde permaneceu por 25 anos, para entrar na Live Nation, adotando 

um modelo de negócio que opera sob balizas mais atualizadas, demonstra a preocupação da 

engrenagem por trás de Madonna em concentrar forças no marketing. O que explica as 

escolhas de produtores bem colocados na Billboard para as parcerias nos discos, a inserção 

pouco orgânica no mundo virtual, a pluralidade do merchandising que leva seu nome (roupas, 

perfume, sapatos, produtos de beleza, academias) e a sociedade firmada junto ao grupo de 

artistas liderado pelo rapper e empresário Jay-Z na criação da plataforma TIDAL.  

 Lançado em 2015, o serviço de distribuição digital de música por assinatura TIDAL é 

fruto da reunião de grandes nomes da indústria, como Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, Kanye 

West e Daft Punk, com a finalidade de enfrentar o modelo de consumo musical via streaming 

popularizado por empresas como Spotify, Deezer e Apple Music. É o primeiro serviço detido 

e administrado apenas por artistas, sem ingerência de nenhuma major (grande gravadora), e 



 

voltado para a promoção do seu catálogo, por meio da oferta de áudio com o máximo de 

qualidade
23

, vídeos em alta resolução e produção de conteúdo exclusivo. Outro diferencial, 

para cantores e bandas, está no dinheiro gerado pela execução em streaming que o TIDAL 

pode repassar, já que o valor-base chega a ser o dobro da concorrência
24

.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Na semana de lançamento do serviço, as celebridades sócias do projeto postaram, 

simultaneamente, em suas contas do Instagram, imagens alusivas ao TIDAL, anunciando a 

data em que entraria no ar, mas sem explicar do que se tratava exatamente. Pouco a pouco, 

algumas informações iam sendo liberadas através das redes sociais dos artistas envolvidos. 

Assim como aconteceu no vazamento do álbum Rebel heart, três meses antes, Madonna usou 

seu perfil no Instagram, no dia 30 de março de 2015, quando a assinatura do contrato foi 

transmitida ao vivo em streaming, para postar uma foto do momento e tentar esclarecer o que 

era de fato o TIDAL (FIG. 1): “Tidal não é sobre consumo ou ganância, é sobre proteger uma 

forma de arte que é amada por todos nós, MÚSICA! #coraçõesrebeldes apoiam juntos o que 

acreditam!” (tradução nossa). 
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 O TIDAL utiliza a tecnologia LossLess, que comprime o áudio sem que haja perda de dados, resultando numa 

qualidade sonora superior. 
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 Segundo levantamento de 2015, quando foi lançado, o TIDAL pagava US$ 0,012 por música executada, além 

de 75% dos royalties para os artistas. O dobro do que repassava seu principal concorrente Spotify, que pagava 

US$ 0.0072 e 70% dos royalties. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/musica/tidal-paga-aos-

artistas-quase-dobro-em-royalties-por-musica-executada-do-que-spotify-16052089>. Acesso em: 31 jan. 2017. 

 

FIGURA 1 - Postagem no Instagram, em 30 de março de 2015 

FONTE: Instagram.com/madonna 



 

Uma série de postagens da cantora se seguiu, no mesmo dia, em defesa do projeto 

liderado por Jay-Z (FIG. 2), sem abandonar o tom corporativista no discurso: “tudo será 

explicado e revelado no tempo certo! Tenham fé! E lembrem que nada é de graça! Isso é uma 

LEI universal. Em algum lugar, de algum jeito, alguém tem que pagar. Sempre haverá uma 

troca. #verdade #tidal” (tradução nossa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida, outra postagem do mesmo dia se utiliza de uma certa narrativa profética, 

após seguidores do Instagram acusarem o TIDAL de ser resultado de uma iniciativa 

illuminati
25

, para encenar uma justificativa quase que mitológica a fim de explicar o 

envolvimento das celebridades no projeto (FIG. 3): “se você se refere ao Tidal como 

illuminati, você está nos dando o melhor dos elogios. Como eu expliquei antes, trata-se de um 

outro nome para ‘Os Iluminados’, um grupo de cientistas, filósofos e artistas que emergiu 

após a Era das Trevas. Eles mudaram e moldaram o mundo para melhor! Pesquise e descubra 

você mesmo! #conhecimento é poder #coraçãorebelde” (tradução nossa). Uma das faixas do 

álbum Rebel heart, vazado meses antes do lançamento do serviço, foi intitulada Illuminati e 

teve produção de Kanye West, também apontado como suposto membro do grupo. 
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 Sociedade secreta criada pelo professor alemão Adam Weishaupt, em 1776, para discutir e promover os 

dogmas do Iluminismo, influenciando as decisões políticas da época, no sentido de criar uma nova ordem 

mundial. Desde então, inúmeras teorias da conspiração envolvendo os illuminati têm sido propagadas, atribuindo 

aos membros illuminati os principais acontecimentos no mundo (mortes de celebridades, ataques terroristas, 

epidemias etc.). Na cultura pop, há a especulação de que artistas como Beyoncé, Jay-Z, Kanye West, Lady Gaga 

e Madonna fazem parte do grupo. 

FIGURA 2 - Postagem no Instagram, no dia 30 de março de 2015 

FONTE: Instagram.com/madonna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que o TIDAL se apresenta como reação à expansão do mercado digital 

de música, por parte dos que fazem o mainstream, é possível observar que há menos a 

intenção de oferecer uma alternativa inovadora de consumo do que transferir para a 

plataforma online um modelo de negócio que vigora há décadas. É a ideologia do capital, 

liderada pelas gravadoras, que tenta se travestir de novidade para conter a utopia da 

democratização de conteúdo criada pela internet. O compartilhamento online, como afirma 

Nowak (2016, p. 19), certamente desafiou os modelos pré-existentes de distribuição e 

consumo musical, redefinindo o modo de acesso individual ao produto, mas não o 

revolucionou. Diante dos imbróglios em torno de direitos autorais, remuneração dos 

envolvidos na produção e geração de receita, a estrutura da indústria fonográfica ainda resiste 

nas figuras das estrelas que fabrica. A postura de Madonna, ao exaltar a superioridade artística 

dos sócios do TIDAL, por meio da história por trás dos illuminati, e destacar a obrigação de o 

público ter que pagar pelo trabalho que realizam, demonstra o alinhamento da cantora ao 

discurso das gravadoras e também uma de suas maiores contradições. Madonna advoga em 

favor da mesma indústria que é constantemente criticada por objetificar mulheres e explorar 

de maneira desproporcional a distribuição do lucro gerado pelos artistas.    

 A dificuldade de a cantora se adequar às novas ferramentas tecnológicas parece se 

revelar também como resistência aos danos financeiros que a internet é capaz de produzir aos 

artistas de grande porte, para além da seara fonográfica. Há anos, os álbuns deixaram de 

FIGURA 3 - Postagem no Instagram, no dia 30 de março de 2015 

FONTE: Instagram.com/madonna 



 

ocupar a linha de frente da carreira de Madonna, acompanhando a tendência geral na 

indústria, tanto em função da crise como da sua idade. Com isso, o foco no marketing de sua 

imagem cresceu mais do que a necessidade de vender discos. A adesão ao TIDAL, cuja 

sociedade é composta pelos artistas mais jovens e rentáveis da atualidade, se desenha não 

apenas como uma resposta da cantora às novas formas de circulação e consumo musicais, mas 

principalmente como uma maneira de vincular-se às pessoas que dominam o mainstream no 

momento, seja pelas vendas ou pela influência. Na ocasião do lançamento, Madonna, aos 56 

anos, era a sócia mais velha do grupo, cuja faixa etária média era de 30 anos.  
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