
regulamento



Natura Musical: nos encontramos na música
Natura Musical é a plataforma cultural da Natura que há 17 anos valoriza a 
música como um veículo de bem estar, conexão e transformação pessoal 
e coletiva. Já são mais de 600 artistas e projetos patrocinados em todo 
o Brasil, promovendo experiências musicais que revelam  a pluralidade da 
nossa cultura. Em parcerias com festivais e com a Casa Natura Musical, 
promovemos encontros que transformam o mundo. Queremos continuar 
essa história, renovando o nosso compromisso com a cultura, por meio do 
edital.

Neste edital, acompanhando a expansão da marca Natura, queremos ver 
a música brasileira ampliando suas conexões na América Latina. Por isso, 

para o Edital Nacional, criamos uma nova categoria para artistas e projetos 
que já possuam reconhecimento do público e da crítica no Brasil e tenham 
ambição de circular e produzir novos trabalhos em intercâmbio com as 
cenas musicais de outros países. Além disso, continuaremos fomentando 
novos trabalhos de artistas, bandas e coletivos, programações, festivais e 
experiências musicais que promovam encontros ao vivo, em todo o Brasil.

Nos emocionamos, arrepiamos, transformamos.
Nos encontramos na música.

Quer saber mais? Siga a gente nas redes sociais: @naturamusical

https://www.instagram.com/naturamusical/


categorias



Exclusivamente no Edital Nacional, buscamos projetos musicais de artistas 
ou bandas brasileiras que já possuem reconhecimento da crítica, público e 
do mercado, e que queiram ampliar seu impacto por meio da conexão da 
música brasileira com outros lugares do mundo. Serão priorizados projetos 
com a cena cultural latino-americana, preferencialmente na Argentina, 
Chile, Colômbia, México e Peru. Incentivamos que os projetos gerem 
encontros ou parcerias com artistas ou cenas de outros países.

exemplos de tipos de projetos que se encaixam nessa categoria:

• projetos de circulação como turnês internacionais que passem pelos 
países da América Latina, com a participação de artistas locais.
• projetos de produção e lançamento de novos trabalhos musicais 
em intercâmbio com a cena de outros países, como: álbuns, clipes, 
documentários.

música brasileira na américa latina:

Importante: Os shows e conteúdos podem ser híbridos, 
porém, é importante que o projeto contemple pelo menos uma 

experiência presencial. 

categorias



No edital nacional e nos editais regionais, buscamos projetos musicais de 
artistas ou bandas que estejam em desenvolvimento ou consolidação de 
carreira a partir de uma identidade própria, criando novas narrativas e com 
olhar atento para a contemporaneidade. Queremos projetos que tenham 
o potencial de impactar e transformar suas cenas, construir pontes e 
expandir e engajar seu público.

exemplos de tipos de projetos que se encaixam nessa categoria:

•  projetos de produção e lançamento de novos trabalhos musicais, como 
exemplos: álbuns, clipes, shows, turnês.

novos trabalhos:

Importante: Os shows e conteúdos podem ser híbridos, 
porém, é importante que o projeto contemple pelo 

menos uma experiência presencial.

categorias



No edital nacional e nos editais regionais, buscamos iniciativas que 
fomentem a experiência presencial de música ao vivo e o encontro de 
artistas com seu público. Projetos capazes de movimentar, desenvolver 
e consolidar a cena musical a partir de experiências sensoriais que 
promovam conexões artísticas e impactem na formação e expansão de 
plateias.

exemplos de tipos de projetos que se encaixam nessa categoria:

•  projetos de circulação e programação, como: programações de 
casas de shows, festivais, mostras, residências, programações de 
instituições culturais.

circulação e programação ao vivo:

categorias



critérios



• relevância musical 
Projetos que apresentem conteúdo e formato relevantes, com potencial 
para gerar reconhecimento pela crítica, público e mercado musical, 
deixando um legado na cena cultural. Artistas e iniciativas que tenham 
identidade própria e demonstrem autenticidade em suas linguagens e 
narrativas.

• impacto positivo
Projetos com ações que ampliem o acesso e inclusão do público e/ou 
promovam oportunidades para outros artistas e profissionais. Além disso, 
serão priorizados projetos comprometidos em promover a equidade étnico-
racial, de gênero, diversidade sexual e inclusão de PcD’s, desde a liderança 
até a equipe técnica. No campo ambiental, as iniciativas devem contemplar 
soluções de sustentabilidade como parte dos seus escopos.

critérios • capacidade de mobilização
Projetos que gerem expectativa e despertem o engajamento das pessoas, 
que tenham a capacidade de expandir seu público e consigam gerar 
conexão e experiências prazerosas com a música. Avaliaremos os projetos 
também pela sua repercussão - seja por meio da imprensa, redes sociais e 
canais digitais, além do potencial de impacto presencial. 

• frescor
Projetos que reflitam o nosso tempo e tragam frescor para a cena, 
demonstrando criatividade para propor coisas novas, sejam elas 
sonoridades, ritmos, linguagens, experiências ou formatos.

• conexão e intercâmbio
Projetos que se conectem com suas cenas e estejam abertos a encontros 
e diálogos com outros artistas e cenas, com capacidade de articular 
intercâmbios e pontes, acessando novas redes e explorando novos 
territórios e públicos.



processo e etapas 
de seleção



 
quem pode participar?
•  As inscrições são gratuitas e são direcionadas para pessoas jurídicas 
(que possuem MEI ou CNPJ) para os projetos do edital nacional e para 
pessoas físicas e pessoas jurídicas (que possuem MEI ou CNPJ) para os 
projetos dos editais regionais.

•  As inscrições podem ser feitas somente por meio do site  
edital2022.naturamusical.art.br de 17 de agosto a 09 de setembro  
(até às 17h).

•  Não serão aceitos projetos de colaboradores Natura e de pessoas que 
tenham vínculos profissionais ou familiares diretos com quem atua em 
Natura Musical. 

•  O Natura Musical poderá realizar convites diretos a projetos que 
estejam alinhados às categorias e critérios do edital. Eles serão avaliados 
normalmente pela rede de curadores.

Importante: O sistema pode apresentar instabilidade no último 
dia de inscrições por conta do alto número de acessos ou 

lentidão da rede. Não deixe para última hora. 

como se inscrever:



se você vai se inscrever no Edital 
Nacional, fique atento:

• No Edital Nacional, os proponentes podem escolher se inscrever nas 
categorias “música brasileira na América Latina”, “novos trabalhos” ou 
“circulação e programação ao vivo”.

• O  investimento desse Edital é de R$2MM, sendo que pelo menos 
20% desse valor será destinado a projetos da região amazônica 
(correspondendo aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão). 

• Podem participar projetos de todos os estados do Brasil. O investimento 
será realizado via verba direta da Natura, não sendo necessária a inscrição 
ou aprovação em leis de incentivo. 

• Não está definida a quantidade de projetos que serão selecionados.

• Os projetos poderão solicitar entre R$ 50 mil e R$ 700 mil reais.

• Quando for planejar o orçamento do seu projeto, não esqueça de 
considerar o imposto previsto de acordo com sua empresa (CNPJ ou MEI).

como se inscrever:



se você vai se inscrever no Edital Regional, 
fique atento:

Antes de se inscrever no Edital Natura Musical, estude a lei 
estadual correspondente ao seu projeto para saber características 

e detalhes. Colocamos aqui o link de cada uma. 

Nos editais regionais, os proponentes podem escolher se inscrever nas 
categorias “novos trabalhos” ou “circulação e programação ao vivo”.

Podem participar projetos das regiões do Pará, Bahia, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul. O investimento usará recursos incentivados das leis 
estaduais de incentivo à cultura (no Rio Grande do Sul: LIC; Lei Estadual de 
Incentivo à Cultura (LEIC) de Minas Gerais; na Bahia: FazCultura; no Pará: Lei 
Semear). O investimento é de R$1MM para cada estado. 

Os projetos poderão solicitar entre R$ 50 mil e R$ 400 mil reais, 
respeitando o teto da lei de incentivo.

Os projetos que forem pré-selecionados no Edital Natura Musical precisarão 
se inscrever e ser aprovados nas leis para receberem o patrocínio da Natura.

Rio Grande do Sul
R$ 1MM investimento total
Valor máximo a ser solicitado para a Natura: R$350mil reais.

Link da 
lei aqui!

Minas Gerais
R$ 1MM investimento total
Valor máximo a ser solicitado para a Natura: R$400mil reais.

Link da 
lei aqui!

Bahia
R$ 1MM investimento total
Valor máximo a ser solicitado para a Natura: R$400mil reais.

Link da 
lei aqui!

Pará
R$ 1MM investimento total
Valor máximo a ser solicitado para a Natura: R$400mil reais.

Link da 
lei aqui!

como se inscrever:

http://www.procultura.rs.gov.br/index.php?menu=legislacao_orientacoes
https://www.secult.mg.gov.br/documentos/lei-estadual-de-incentivo-a-cultura-leic
http://www.cultura.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=39
http://www.fcp.pa.gov.br/semear/editais-resolucoes


como se inscrever? 

• estruturar:
Após ler esse regulamento, conheça o formulário completo   aqui   e 
organize suas respostas de acordo com o limite de caracteres de cada 
pergunta. Caso tenha dúvidas, você pode contatar nosso atendimento pelo 
e-mail edital@naturamusical.art.br. Peça a opinião de um amigo ou amiga 
para assegurar que o conteúdo está claro e objetivo. 

• selecionar e gravar:
Escolha os vídeos (no youtube, vimeo ou outra plataforma de sua 
preferência) e áudios (spotify, soundcloud ou outra plataforma de sua 
preferência) para incluir como referências do seu trabalho. Grave e faça 
upload (no youtube, vimeo ou outra plataforma de sua preferência) de um 
vídeo de até 3 minutos apresentando o seu projeto. 

É importante que os links fiquem disponíveis e acessíveis 
(sem login) durante todo período de avaliação até o resultado 

do Edital (ou seja, sem expirar até fevereiro de 2023).

• finalizar:
No preenchimento do formulário, observe os limites de caracteres de cada 
pergunta. Além disso, revise todas as informações - como valor solicitado, 
categoria e edital escolhidos - antes de concluir sua inscrição. Ao finalizar o 
preenchimento do formulário, você receberá automaticamente um e-mail de 
confirmação de inscrição com uma versão do seu projeto. 

Não recebeu o e-mail? Confira sua caixa de spam antes de falar com a gente.

edital2022.naturamusical.art.br
edital@naturamusical.art.br


O projeto inscrito deverá atender a todas as diretrizes deste regulamento. 
Preste atenção nos erros mais comuns que podem desqualificar a sua 
proposta:

• Projetos que não tenham a música como natureza principal.

• Valor acima do teto estabelecido pelos editais regionais e nacional.

• Valor abaixo do mínimo estabelecido neste edital (R$50mil reais).

• Links inválidos ou inacessíveis. Caso seja preciso solicitar permissão para 
acessar o conteúdo do projeto ou ele não esteja válido durante a triagem, ele 
será desclassificado.

• Formulário incompleto, sem respostas válidas nos campos obrigatórios.

• Projeto duplicado (será considerada para a avaliação o envio mais recente).

•Incentivamos a participação de projetos com liderança de pessoas negras, 
indígenas, LGBTQIAP+, mulheres e PcDs. 

• O proponente deve se responsabilizar pela autoria e liberação dos direitos 
autorais necessários para a execução do seu projeto.

• Os projetos terão até 12 meses para executar suas atividades (a contar da 
data de assinatura do contrato com a Natura).

•O edital possui estabelecido um valor máximo que você poderá solicitar 
como patrocínio. Por isso, para aumentar o valor do investimento, você poderá 
buscar fontes complementares (como patrocínios, apoios, colaborações) de 
outras empresas e instituições, desde que não sejam concorrentes da Natura. 

• Para os projetos inscritos nos editais regionais, o patrocínio só será efetivado 
com a aprovação do projeto nas leis de incentivo de cada estado e após a 
habilitação da Natura como patrocinador. 

informações importantes



como será a avaliação?
• triagem:
Os projetos passarão por uma primeira etapa para checagem dos pré-
requisitos do Edital, como: ter a música como o principal foco de seu 
trabalho, realizar o preenchimento completo do formulário, respeitar o teto 
dos valores de cada Edital, enviar materiais de referência válidos durante 
todo o processo de avaliação. Caso o projeto não cumpra um ou mais dos 
pré-requisitos, será desclassificado.

• avaliação:
Após a triagem, um grupo de curadoria avaliará individualmente e 
coletivamente os projetos com base nos critérios e nas premissas do 
edital. O grupo é responsável, em conjunto, por recomendar uma cesta de 
projetos para a Natura considerando escopos e valores. A equipe de Natura 
Musical entrará em contato por e-mail com os projetos recomendados pela 
rede de curadores. Ao final dessa etapa, os projetos não priorizados serão 
avisados.



como será a avaliação?

• certificação:
Serão solicitados dados da empresa (MEI ou CNPJ) e dos responsáveis para 
cadastro na Natura. As propostas serão desclassificadas se não atenderem 
aos prazos para resolver pendências e envio de informações. Poderão ser 
solicitadas informações adicionais como detalhamento de escopo, planos 
de comunicação, planilha orçamentária e referências dos realizadores dos 
projetos. Nesse momento, se necessário, faremos ajustes de escopo e valores 
de patrocínio. As contrapartidas serão adaptadas aos perfis dos projetos.

• aprovação:
Os projetos selecionados nos editais estaduais (BA, PA, RS e MG) deverão 
ter suas propostas aprovadas nas leis de incentivo para receberem o 
patrocínio. Caso o projeto sofra cortes durante a análise na lei, o valor e o 
escopo de patrocínio poderão ser ajustados pela Natura. As propostas 
serão desclassificadas se não atenderem aos prazos para resolver 
pendências ou caso não sejam aprovadas pelas leis de incentivo. 

Os resultados do edital serão divulgados após a primeira etapa da certificação dos projetos. As avaliações individuais dos 
projetos não serão disponibilizadas aos inscritos. A previsão de divulgação do resultado final é até fevereiro de 2023.



contrapartidas



• impacto 
• contribuição para a comunidade musical:

Artistas e produtores devem ter disponibilidade para participação em ações 
de Natura Musical, como lives, mentorias e eventos de formação (palestras, 
workshops, mesas etc) voltados para o mercado da música.

• relatórios de impacto positivo:

O projeto se compromete a acompanhar e reportar os resultados das ações 
de impacto positivo (cultural, ambiental e social). A Natura encaminhará 
materiais de referência para direcionar a construção de relatórios.

• marca
• comunicação da marca:

A Natura será a principal patrocinadora do projeto. As marcas Natura e 
Natura Musical deverão ser aplicadas em todos os produtos e conteúdos 
culturais resultantes do projeto (comunicações, produtos e mídias - físicas e 
digitais). A aplicação da marca deverá ser feita de acordo com as diretrizes 
da Natura e aprovada previamente pela equipe de Natura Musical.

• participação em eventos, conteúdos e ações da marca:

A Natura poderá solicitar a participação e/ou apresentação dos e das 
artistas ou projetos, sem pagamento de cachê, na ação de divulgação dos 
selecionados ou em outro evento e conteúdos de comunicação nos canais 
de Natura Musical.

contrapartidas



Entre em contato com a equipe de 
atendimento do Natura Musical: 
edital@naturamusical.art.br
Além disso, acompanhe nossos 
posts, conteúdos e lives com mais 
informações sobre o Edital nas redes 
sociais de Natura Musical:

ficou com 
alguma 
dúvida?

http://instagram.com/naturamusical
http://www.twitter.com/naturamusical
https://open.spotify.com/user/naturamusical?si=DkvHsfHsT0qSC26m2B2RkQ&nd=1
http://instagram.com/naturamusical
http://www.twitter.com/naturamusical
https://open.spotify.com/user/naturamusical?si=DkvHsfHsT0qSC26m2B2RkQ&nd=1

