
Algumas empresas, como Natura e Cul
tura Inglesa, já perceberam a impor

tância de investir verba própria em even
tos culturais. A primeira, que recorre à Lei 
Rouanet, tem ampliado os investimentos 
em cultura, enquanto a segunda só aloca 
recursos próprios, já que é uma entida
de sem fins lucrativos, que ministra aulas 
de inglês e atua com intercâmbio cultu
ral entre Brasil e Reino Unido. 

Em maio de 2012, a entidade de 77 anos 
realizou a 16a edição do Cultura Ingle
sa Festival, com apresentações de mú
sica pop britânica, teatro adulto e infan
til, dança contemporânea, artes visuais e 
curtas-metragens digitais. "Fazer eventos 
que relacionem as duas culturas faz par
te do estatuto" diz o gerente de cultura, 
Laerte Mello. Entre as atrações musicais 
do festival deste ano, o principal desta
que foi o show da banda escocesa Franz 
Ferdinand. 

A Natura, por sua vez, investe na músi
ca brasileira há sete anos por meio de re
cursos da Lei Rouanet, além de destinar 
recursos para recuperação de patrimônio 
histórico e audiovisual, entre outras áreas. 
A música tem um peso grande na estra
tégia da empresa. "Associar a marca com 
as sensações de bem-estar que a música 
traz é um recurso poderoso, de conexão 
e de vínculo com o consumidor. Investir 
na música, na cultura, nas raízes do País 
agrega valor à marca" destaca Karen Ca
valcanti, gerente de marketing institucio
nal da Natura e responsável pelo Natura 
Musical, o programa de incentivo à mú
sica brasileira da empresa. 

De lá para cá, a empresa foi injetando 

mais recursos próprios, ao lado dos in
centivados, e, para 2012, fez mudanças. 
Até então investia em projetos via editais 
e seleção própria, mas resolveu concen
trar o maior esforço nos editais, para ser 
mais transparente, democrático e pul
verizado. A verba destinada aos editais, 
neste ano, dobrou, de R$ 3 milhões para 
R$ 6 milhões. "Ainda temos algo de sele
ção direta, principalmente nos casos de 
continuidade de um projeto de edital, um 
complemento necessário ou uma amplia
ção" explica Karen. 

Até o ano passado eram dois editais: 
um nacional, com a Lei Rouanet, e outro 
em Minas Gerais, com a lei de incentivo 
estadual, cada um com valor de R$ 1,5 
milhão. Agora, são R$ 3 milhões para o 
edital nacional, enquanto Minas Gerais, 
Bahia e Pará têm editais de R$ 1 milhão 
cada, todos contando com as respecti
vas leis estaduais de incentivo à cultura. 
Do total de R$ 6 milhões, segundo a ge

rente de marketing, em torno de metade 
é verba própria. 

Os selecionados em editais que estão 
prontos em 2012 confirmam a intenção 
de diversidade da Natura, pois contem
plam gravação de CD, DVD, turnês de 
shows e festivais, projetos de pesquisa, 
resgate de acervo, formação de público, 
livros, filmes e exposições. Dentre os des
taques estão os projetos sobre os 50 anos 
de carreira de Milton Nascimento, além 
de gravações de CD e shows de artistas 
como Tom Zé, Tulipa Ruiz e Otto. 

Em outra frente, o Festival Natura Musi
cal também apresenta mudanças em 2012. 
Depois de realizar três edições do evento 
em São Paulo e uma em Belo Horizonte, 
os modelos foram unificados, deixando 
de ter bilheteria como era na capital pau
lista. Agora o festival é realizado em par
ques e praças, com acesso gratuito. "Se é 
um tributo, é da sociedade. Então, o re
curso tem de voltar como benefício para 

a sociedade" afirma Karen. 
Nesse novo molde, o primeiro Natura 

Musical foi realizado no dia 24 de junho 
passado, na capital mineira. As apresen
tações duraram todo o dia, com shows de 
Pequeno Cidadão, Vander Lee e Roberta 
Sá, Neném e Teresa Cristina, Samuel Ro
sa, Gilberto Gil, Otto, Seu Jorge, Marcia 
Castro e Tom Zé. De acordo com a res
ponsável pelo Natura Musical, parte do 
evento contou com lei de incentivo, mas 
a maior parte foi recurso próprio. 

"Estamos agora construindo o modelo 
para a cidade de São Paulo, que será uma 
grande plataforma de música, como foi 
em Minas Gerais" diz ela. Em 2013 o fes
tival será em São Paulo e a ideia é levá-
-lo também para Salvador e Belém. "Eles 
devem ter receita incentivada e uma boa 
parcela de verba própria, algo entre 30/70 
ou 40/60, respectivamente. A Natura acre
dita em contrapartida e vai além do que 
diz a lei" garante Karen. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Eventos e patrocínios, São Paulo, p. 14, 15 out. 2012.




