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O Natura Musical surgiu em 2005 para 

valorizar a música brasileira. E, após mais 

de uma década de atuação, acompa-

nhando as mudanças na música e no 

mundo, a plataforma embarca num pro-

cesso de renovação de seus modelos, com 

o objetivo de ampliar sua relação com o 

público, por meio de experiências e con-

teúdo engajador, dando voz à música que 

reverbera nesse contexto de grandes 

transformações e debate temas como 

identidade e diversidade, promovendo 

empatia, conexões e encontros.

A plataforma lança em média 20  

álbuns por ano e tem um papel importan-

te na valorização da produção contempo-

rânea e da identidade musical brasileira. 

Ao longo de 12 anos, são 123 milhões inves-

tidos em mais de 1350 produtos culturais 

(mais de 1200 shows, 132 CDs, 26 DVDs,  

21 livros e 5 filmes), atingindo diretamente 

1,3 milhão de pessoas. 

A Natura abre, anualmente, o Edital 

Natura Musical, selecionando projetos de 

todas as regiões do Brasil que expressam 

a diversidade e identidade da produção 

contemporânea. 

Em 2017 irá disponibilizar R$5.6 mi-

lhões de reais, considerando recursos 

próprios e incentivados, para a seleção 

de projetos em âmbito nacional e nos es-

tados do Rio Grande do Sul, Paraná, São 

Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pará. 

Serão selecionados projetos em duas 

categorias (Lançamento de Novos Traba-

lhos e Festivais), e para cada uma será re-

alizado um processo de seleção diferente:

 Lançamento de novos trabalhos de ar-

tistas individuais, bandas ou coletivos – 

por meio de editais: nacional (Lei Rouanet) 

e regionais PA, BA, MG, SP e RS

 Festivais – seleção direta após a reco-

mendação da rede de especialistas do 

mercado da música, convidados pelo Na-

tura Musical.

Sobre o Natura Musical
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Categoria: Lançamento de Novos Trabalhos

* OS PROPONENTES DEVERÃO RESPEITAR TODAS AS DIRETRIZES  E LIMITES DE VALORES DA LEI DE INCENTIVO AO QUAL O PROJETO IRÁ PLEITEAR O PATROCÍNIO OU SERÃO DESCLASSIFICADOS 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO. SERÃO CONSIDERADOS OS VALORES ABAIXO COMO COTAS MÁXIMAS PERMITIDAS DE ACORDO COM AS LEIS: 

EDITAL PARÁ: R$ 200 MIL 

EDITAL RIO GRANDE DO SUL: R$ 240 MIL

EDITAL MINAS GERAIS: R$ 200 MIL

EDITAL SÃO PAULO: R$ 500 MIL

EDITAL BAHIA: R$ 400 MIL

EDITAL NACIONAL: OBSERVAR AS VARIÁVEIS 

DE ACORDO COM A IN 01/2017

CATEGORIA Lançamento de novos trabalhos, com repertório e/ou conteúdo inédito de música 

brasileira, de artistas individuais, bandas ou coletivos em diferentes estágios  

de carreira (de apostas a consagrados)

ESCOPO As propostas poderão contemplar a produção artística e lançamento dos produtos 

culturais, a realização de shows, produção e disseminação de conteúdo sobre o projeto 

em diferentes formatos e plataformas, com ampla estratégia de Comunicação

VALOR* Não há limite mínimo
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Critérios de seleção

PESO 3     CRIAÇÃO E 

                    PRODUÇÃO  

                    ARTÍSTICA

Excelência e relevância artísticas, conceito inovador  

e representativo de cenas musicais brasileiras.  

Diferenciação de formato, linguagem e abordagem.

PESO 2     REPERCUSSÃO Potencial de visibilidade e projeção na mídia, estratégia  

de comunicação,  perfil e potencial de público impactado.

PESO 2     ARTICULAÇÃO Capacidade de articulação e parcerias para circulação, 

distribuição de produtos culturais e amplificação do projeto.

PESO 1     VIABILIDADE De escopo e contrapartidas, equipe de trabalho,  

relação custo-benefício.

Todos os projetos recebidos serão analisados de acordo com os seguintes critérios qualitativos:
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INSCRIÇÕES

As inscrições ficarão abertas no período 

de 04 a 21 de julho, exclusivamente pelo 

site natura.sponsor.com. Somente serão 

aceitos os projetos que estiverem con-

cluídos até 17h do dia 21 de julho con-

tendo todas as informações obrigató-

rias e respeitando os valores permitidos 

pela lei pleiteada. A inscrição é gratuita 

e aberta a pessoas físicas e jurídicas.

QUEM NÃO PODE PARTICIPAR

Não serão aceitos projetos que tenham 

a participação de responsáveis pelo 

processo de seleção deste Edital, de 

executivos e colaboradores da Natura 

e de proponentes que tenham vínculos 

profissionais ou familiares diretos. Caso 

sejam identificados projetos com estas 

relações, os mesmos serão excluídos do 

processo de seleção. 

RESULTADOS

A divulgação dos projetos seleciona-

dos será feita até dezembro/2017 em 

data definida pela Natura, nos seus ca-

nais oficiais de comunicação. Não ca-

bem recursos ou esclarecimentos sobre 

os resultados da seleção. As questões 

eventualmente não previstas neste re-

gulamento serão decididas pela Natura 

a seu exclusivo critério, em conformida-

de com as regras das leis de incentivo. 

Projetos não aprovados neste processo 

seletivo poderão se inscrever em outros 

editais da Natura.

MATERIAIS DE REFERÊNCIA OBRIGATÓRIOS 

NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO

É obrigatório o envio de  materiais de re-

ferência em formato de áudio ou vídeo 

que demonstrem o trabalho do artista, 

banda ou coletivo.Recomenda-se o envio 

de pelo menos 3 conteúdos para ilustrar 

o trabalho do artista. Os materiais deve-

rão ser encaminhados apenas por links 

a serem informados em campo indicado 

no formulário eletrônico e deverão ficar 

disponíveis para consulta durante todo 

o processo de seleção. Não serão aceitos 

materiais físicos ou como anexos digitais.

Informações importantes
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ETAPA 1    INSCRIÇÃO / VALIDAÇÃO

Os projetos serão validados automatica-

mente pelo sistema se estiverem completos, 

com os campos obrigatórios preenchidos, 

atenderem às regras e aos limites de valo-

res de cada lei e do regulamento do Edital.

ETAPA 2    AVALIAÇÃO DE ESPECIALISTAS

Uma rede de especialistas do meio musical 

irá avaliar os projetos  a partir dos critérios 

e pesos apresentados no regulamento. As 

propostas melhor avaliadas serão discuti-

das coletivamente pela rede que fará a re-

comendação dos projetos mais adequados 

aos objetivos desse edital comparando as 

propostas, escopos e valores.

ETAPA 3    NEGOCIAÇÃO

Os projetos recomendados pela rede de es-

pecialistas serão contatados pela Natura e 

neste momento serão solicitadas informa-

ções adicionais como: planilha orçamentá-

ria, plano de comunicação e referências dos 

realizadores. Poderão ser solicitados ajus-

tes de escopo e/ou valor de  cota e as con-

trapartidas serão customizadas para cada 

perfil de projeto.

ETAPA 4    APROVAÇÃO NAS LEIS  

DE INCENTIVO

Os projetos selecionados deverão inscrever 

suas propostas nas respectivas leis de in-

centivo à cultura para obtenção de auto-

rização para captação do patrocínio ofe-

recido. A aprovação na lei de incentivo é 

obrigatória para a realização do patrocínio.  

Os projetos inscritos pela lei Semear já de-

vem estar aprovados no Edital Semear 2017.  

Caso não respeitem os prazos informados 

pela Natura para resposta de diligências 

ou pendências ou não forem aprovadas 

nas leis de incentivo, as propostas serão 

desclassificadas.

Importante: os projetos já aprovados de-

verão apresentar a publicação em Diário 

Oficial com prazo de captação de recursos 

que seja viável para o patrocínio da Natu-

ra de acordo com os recursos incentivados 

disponíveis.

Sobre a contratação: O contrato de pa-

trocínio será assinado somente após a 

aprovação na lei de incentivo. Caso o pro-

jeto sofra cortes durante a análise na lei, o 

valor de patrocínio será ajustado conforme 

a aprovação.

Etapas de seleção
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Durante a negociação serão detalhadas as contrapartidas de gestão e comunicação solicitadas para a Natura. 

Para a assinatura do contrato de patrocínio serão considerados os seguintes direitos da Natura, dentre outros:

nio e divulgar o conteúdo do projeto, bem 

como utilizar imagens dele decorrentes, 

sem qualquer ônus, em campanhas, fil-

mes e ações de comunicação institucio-

nal do Natura Musical ou da Natura em 

todos os canais de comunicação. 

A empresa terá direito de registrar e 

divulgar as atividades e os eventos do pro-

jeto, assim como realizar entrevistas em 

áudio e vídeo, a seu próprio custo. O pro-

ponente deverá disponibilizar todo o con-

teúdo do projeto para streaming no por-

tal Natura Musical, além de informações 

do projeto para divulgação em impren-

sa, com alinhamento de estratégia com 

assessoria de comunicação da Natura.

 

COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADES  

DO PROJETO

As logomarcas Natura e Natura Musical 

deverão ser incluídas em todas as peças 

de comunicação do projeto selecionado, 

com a chancela exclusiva de “apresenta“ 

e “patrocínio”. O conteúdo e as demais es-

pecificações de todas as peças de comu-

nicação deverão ser aprovados previa-

mente pela Natura. A Natura e o Natura 

Musical deverão ser mencionados em to-

Contrapartidas

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A Natura fará a divulgação dos projetos 

selecionados. Para tanto, poderá solici-

tar materiais de divulgação e/ou solici-

tar a presença ou uma apresentação do 

artista, banda ou membros do projeto 

no evento para anúncio dos projetos se-

lecionados. A participação como atra-

ção não acarretará em pagamento de 

cachê. Logística e produção do evento 

serão custeados pela Natura.

COMUNICAÇÃO DA NATURA

A Natura poderá mencionar o patrocí-
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apoiados, não se limitando apenas à ti-

ragem inscrita no Edital, mas também às 

eventuais tiragens subsequentes. A apli-

cação da logomarca deverá ser aprova-

da previamente com a Natura. 

ACOMPANHAMENTO

A Natura deverá receber relatórios com-

probatórios dos benefícios acordados, 

assim como informações sobre o an-

damento do projeto patrocinado. Para  

isso, a empresa encaminhará ao propo-

nente modelo de relatório para ser pre-

enchido de acordo com a evolução das 

etapas do projeto e entrará em contato 

com o proponente para acompanhar as 

ações realizadas.

ou ação a ser definida pela Natura, cujos 

custos com produção serão de responsa-

bilidade da empresa.

PARTICIPAÇÃO EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

Os artistas envolvidos nos projetos sele-

cionados devem comprometer-se a par-

ticipar, se convidados, de gravação de 

conteúdo (gravação de versão de faixa do 

álbum, clipe, entrevista, etc) para disponi-

bilização exclusiva nas redes e canais da 

Natura e do Natura Musical.

TIRAGEM DE PRODUTOS CULTURAIS

As logomarcas Natura e Natura Musical 

deverão ser aplicadas a todos os pro-

dutos culturais resultantes dos projetos 

dos os canais de comunicação do projeto, 

redes sociais, releases de imprensa, co-

municados e nas entrevistas concedidas 

pelos realizadores do projeto, conforme 

orientações aos projetos patrocinados. Os 

materiais e toda a estratégia de divulga-

ção deverão ser previamente aprovados.

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DA NATURA 

Os artistas envolvidos nos projetos se-

lecionados devem comprometer-se a 

participar, se convidados, de eventos 

institucionais da marca ou festivais pa-

trocinados para amplificação da circu-

lação do projeto em 2018/2019. O artista 

deverá disponibilizar cachê cortesia (in-

cluindo banda) para participar de evento 
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COMUNICAÇÃO COM OS PROPONENTES:

Toda a comunicação realizada durante o 

processo de seleção será feita por meio do 

e-mail e telefone do responsável pelo pro-

jeto do projeto cadastrado na inscrição. 

Não serão disponibilizadas informa-

ções personalizadas sobre a avaliação de 

cada projeto. A divulgação dos projetos 

selecionados será feita até dezembro/2017 

em data definida pela Natura, através de 

seus canais oficiais de comunicação.

Os proponentes poderão entrar em con-

tato para esclarecimento de dúvidas, 

solicitações ou outras questões pelo te-

lefone (11) 5056-9832 e 5056-9833,  

ou e-mail edital@naturamusical.com.br.  

O serviço funciona de segunda à sexta,  

das 10h às 17h, durante o período de ins-

crições (04 a 21 de julho de 2017).

Atendimento a proponentes



naturamusical.com.br


