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A Natura tem procurado ampliar sua estratégia de marketing e, há um ano, a música é um de 
seus focos. A empresa criou o projeto Natura Musical que investiu, em 2005, R$ 3,8 milhões em 
205 shows, 20 produções de CDs e em 50 projetos ligados à música em 16 estados. A seleção foi 
feita através de dois editais nacionais e um regional. Incluindo o projeto piloto e o patrocínio de 
shows foram mais de R$ 6 milhões investidos. Só o primeiro edital deste segundo ano está com 
as inscrições abertas e destinará R$ 1 milhão. 
 
“O apoio à música nasce porque a razão de ser da Natura é a promoção do ‘bem-estar bem’ e a 
música é uma forma de expressão disso. A música tem a capacidade de nos levar, 
individualmente, para estados de harmonia e também de nos conectar às pessoas, de dissolver a 
fronteira entre eu e o outro. A música tem uma identidade muito forte com a nossa filosofia”, 
explica Renata Sbardelini, gerente de marketing institucional da empresa. 
 
Antes da formatação do Natura Musical, foi feito um projeto piloto. Algumas iniciativas culturais 
foram selecionadas no final de 2004 e receberam apoio financeiro no início de 2005. Já em março 
do ano passado, foi lançado o primeiro edital com recursos na ordem de R$ 1,128 milhão. Entre 
os projetos aprovados, Homenagem a Tom Jobim e a comemoração do Dia Nacional do Choro em 
diversas capitais. Em agosto, o segundo editou destinou outros R$ 875 mil. 
 
Aproveitou-se a experiência piloto para descobrir quais eram as reais necessidades da produção 
musical brasileira. O que produtores e artistas levantaram foi a falta de políticas que atendam a 
produção musical na pesquisa, resgate e recuperação de acervos, além de investimentos na 
realização de exposições, seminários e em oficinas de música. Essas ações enfrentam dificuldades 
na captação de recursos, assim como os projetos que aliam música e inclusão social, segundo 
Renata. 
 
“Gravação de CDs e itinerância de shows eram bem supridas, tanto pela iniciativa privada quanto 
pelo governo. Resolvemos, então, centrar em projetos que tenham grande abrangência, que não 
se restrinjam ao show e ao álbum, mas que tenham todo um trabalho de pesquisa”, afirma. 
 
Um exemplo foi o CD duplo “Tantinho, memórias em verde e rosa”, que realizou uma pesquisa 
sobre os antigos compositores de samba e divulgou o trabalho de novos sambistas. O lançamento 
será em junho, no Rio de Janeiro. 
 
Em Minas Gerais, o projeto desenvolve um piloto regional. Em 2005, foi destinado R$ 1,8 milhão 
para os artistas mineiros, sendo R$ 1,5 milhão proveniente de recursos da lei de incentivo à 
cultura do estado, e o restante eram recursos próprios da Natura. 
 
A idéia da empresa é desenvolver outras ações regionais na medida em que os estados 
aprovarem suas leis de incentivo à cultura. São Paulo deve ser o próximo estado beneficiado. 
 
O próximo passo do projeto é criar uma rede de produtores musicais e de músicos. O objetivo é 
que, com a comunicação on-line, facilite o acesso dos produtores a informações, principalmente 
os do Norte, Centro-Oeste e Nordeste, regiões com pouco número de inscritos no Natura Musical. 
 
“Esperamos contribuir para o cenário da música brasileira, dando oportunidade para que tanta 
coisa criativa que acontece no país se realize e não morra por falta de oportunidade. O projeto 
tem conseguido viabilizar novos talentos e dar destaque a quem já está na estrada há algum 
tempo.Queremos continuar trabalhando com leis de incentivo e com editais públicos”, diz a 
gerente. 
As inscrições para o segundo ano do projeto são gratuitas e vão até o dia 16 de junho, no site 
www.natura.net/patrocinio. A Natura espera que 300 pessoas concorram, entre pessoas físicas e 



jurídicas. O valor estimado de R$ 1 milhão pode ser superado e há chances de um outro edital no 
segundo semestre a exemplo do que aconteceu no ano passado. 
 
“A meta é que, cada vez mais, os projetos estejam adequados à proposta do programa, que eles 
se preencham os requisitos raiz cultural, inovação, abrangência, capacidade de realização, 
criatividade, inclusão cultural e que privilegiem os diversos estilos musicais das várias regiões do 
país”, finaliza Renata. Entre os gêneros que tiveram vez no primeiro ano do projeto estão música 
folclórica, punk, reggae e hip hop.  
 
Na cultura, a Natura manterá o foco na música e não deve ampliar para outras atividades. O 
marketing da empresa também destina recursos para programas de desenvolvimento sustentável 
e empreendedorismo feminino. 
 
Recentemente, financiou o projeto “Mil mulheres para o Nobel da Paz”. A iniciativa suíça contou 
com a participação de 150 países que mapearam mulheres aptas a concorrerem ao prêmio. No 
Brasil, 52 foram indicadas por trabalharem pela cultura de paz. 
 
Recentemente, a Natura fechou patrocínio com a cantora Marisa Monte para a turnê “Universo 
Particular”, que deve durar dois anos. A empresa não informou o valor da parceria. No ano 
passado, alguns shows de Maria Rita foram patrocinados pela empresa. 
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