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Dentro de um marco de cooperação técnica, no dia 17 de dezembro de 2004, o IBGE, como 
produtor das estatísticas oficiais e coordenador do Sistema Estatístico Nacional, e o MinC 
firmaram convênio com o objetivo de desenvolver uma base consistente e contínua de 
informações relacionadas ao setor cultural, de modo a fomentar estudos, pesquisas e 
publicações, fornecendo aos órgãos governamentais e privados subsídios para o 
planejamento e a tomada de decisão e, aos usuários em geral, informações para estudos 
setoriais mais aprofundados. 
Em novembro de 2006 o IBGE divulgou o estudo Sistema de Informações e Indicadores 
Culturais, publicação que apresenta resultados das pesquisas regulares do IBGE referentes a 
2003, consolidados nacionalmente, para mapear o campo das atividades culturais no país - 
atividades relacionadas direta ou indiretamente com a cultura -, capturando informações 
estatísticas sobre a produção (oferta) de bens e serviços culturais e sobre os gastos 
(demanda) das famílias e do governo, e o perfil socioeconômico da mão-de-obra ocupada 
em atividades culturais. 
Palavras-chave: indicadores culturais, atividades culturais, gastos das famílias e da 
administração pública, características da população ocupada em atividades relacionadas à 
cultura. 
 

1. Introdução 

O Sistema de Informações e Indicadores Culturais visa a apresentar resultados do 

estudo relativo à organização e sistematização de informações relacionadas ao setor cultural 

a partir das pesquisas produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

referentes ao ano de 2003. 

A concepção de cultura adotada neste estudo está relacionada com as atividades 

econômicas geradoras de bens e serviços. O setor cultural foi definido de uma maneira 

                                                           
• O projeto Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2003 é responsabilidade compartilhada com a 
equipe de Estatísticas Culturais da Diretoria de Pesquisas do IBGE. Disponível para acesso 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_culturais/2003/indic_culturais2003.pdf  
•• Economista, Mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais. Coordenadora técnica do Sistema de 
Informações e Indicadores Culturais, da Coordenação de População e Indicadores Sociais da Diretoria de 
Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. <cristina.lins@ibge.gov.br> 
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empírica, tomando-se como referência inicial a definição da UNESCO (2003) sobre as 

atividades culturais relacionadas 

[...] à criação, produção, e comercialização de conteúdos que são intangíveis e 
culturais em sua natureza. Estes conteúdos estão protegidos pelo direito autoral 
e podem tomar a forma de bens e serviços. São indústrias em trabalho e 
conhecimento e que estimulam a criatividade e incentivam a inovação dos 
processos de produção e comercialização.  

O desenvolvimento de análises da dimensão econômica da cultura ganha cada vez 

mais importância nos dias de hoje, com um número significativo de países e organizações 

internacionais que dedicam crescente atenção à produção de conhecimento sobre as 

especificidades e potencialidades das atividades direta ou indiretamente relacionadas à 

cultura, em termos de geração de valor adicionado, emprego, renda, receitas e demais 

variáveis socioeconômicas.  

A necessidade de se conhecer melhor o setor cultural, já se impôs, a partir dos anos 

de 1970, em países desenvolvidos europeus – principalmente a França, um dos primeiros a 

incluir a cultura no plano de metas nacional – nos Estados Unidos e em outros países-

membros da UNESCO que incorporaram a cultura em suas estratégias de desenvolvimento 

social e econômico1. Mais recentemente, estudos de medição econômica das atividades 

culturais vêm sendo desenvolvidos em países da América Latina, como Chile, Colômbia, 

Peru, Venezuela, Bolívia, Argentina e Brasil.  

Observa-se, entretanto, que em países com rica diversidade regional, inclusive o 

Brasil, ainda há falta de informação sistematizada (qualitativa e quantitativa) oficial sobre 

as relações entre o mundo da cultura e o mundo da economia. 

Essa breve introdução tem o intuito de registrar que o setor cultural além de gerar 

recursos econômicos, que como os demais setores, emprega pessoas, paga salários, recolhe 

imposto e contribui para a geração de riqueza e crescimento econômico, possui uma outra 

dimensão de valor incalculável no que se refere ao desenvolvimento humano e social de um 

país.  

Nesta perspectiva se insere e se justifica o estudo realizado sobre a análise 

econômica da cultura, realizada por meio da mensuração dos produtos (bens e serviços) 

ofertados e consumidos. Convém ressaltar que, mesmo partindo de um princípio conceitual 

                                                           
1 A demanda pelo primeiro trabalho sobre economia da cultura configura-se mais claramente, nos Estados 
Unidos, a partir da década de 60, consubstanciado no documento Performing Arts: the economic dilema, de 
William Baumol e Willian Bowen, encomendado pela National Endowment for the arts – NEA (Rouet, 1988).  
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e metodológico simples (estudo da oferta e demanda de produtos associados à cultura), 

houve enorme dificuldade para mensurar a importância econômica da cultura no Brasil, em 

virtude da insuficiência de dados estatísticos sobre as atividades de produção de bens 

culturais no País. 

Desta forma, o IBGE, como órgão coordenador do Sistema Estatístico Nacional, 

procurou investigar o setor cultural por meio de informações cadastrais, estatísticas e 

documentais, já disponíveis, para, assim, elaborar os indicadores culturais que revelam as 

diferentes faces da cultura no País, pelo lado da produção, do consumo e do emprego.  

Para apresentar os resultados deste estudo, faz-se uma exposição dos aspectos 

metodológicos relativos à descrição e classificação das atividades econômicas relacionadas 

com a cultura e a sua correspondência com a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE 1.0, e das fontes utilizadas para sua realização, quais sejam, as 

pesquisas produzidas pelo IBGE e sua articulação com o setor cultural.  

Com o III ENECULT, realizado em Salvador, em maio de 2007, achamos oportuno 

apresentar neste texto um recorte de um trabalho maior2, e enfocar os principais indicadores 

econômicos do estudo, a análise dos gastos das famílias e da administração pública; e as 

características da população ocupada em atividades relacionadas à cultura. 

2. Referência metodológica 

O ponto de partida do estudo concentrou-se no levantamento das atividades 

culturais existentes na Classificação Nacional de Atividades Econômicas realizado por 

Oliveira (2003), nas informações do 1º Guia Cultural de Belo Horizonte (1997) e nos 

Cadernos CEHC (2001), da Fundação João Pinheiro, em textos elaborados por técnicos do 

MinC e nas próprias pesquisas do IBGE. 

Em seguida, foram utilizadas informações disponíveis nos Anuários Estatísticos da 

França, Espanha, Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão, Canadá, Chile, Argentina e 

México; nos sistemas de informação sobre cultura, do Ministério da Cultura da França;  e 

nas publicações da UNESCO.  

Para desenvolver os estudos sobre metodologia na área de cultura, os técnicos do 

IBGE participaram de seminários sobre o tema com técnicos do Ministério da Cultura e da 

                                                           
2 A versão completa do estudo Sistema de Informações e Indicadores Culturais – 2003, publicado em 
novembro de 2006, encontra-se disponível para acesso no endereço  
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_culturais/2003/indic_culturais2003.pdf 
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Fundação Casa de Rui Barbosa e formaram um grupo interdisciplinar composto por 16 

pesquisadores da Diretoria de Pesquisas do IBGE. 

A partir das pesquisas regulares do IBGE, buscou-se mapear o campo das atividades 

culturais no País – atividades relacionadas direta ou indiretamente com a cultura – 

capturando informações estatísticas sobre a produção (oferta) de bens e serviços culturais e 

sobre os gastos (demanda) das famílias e do governo.  

As principais informações sobre a oferta de bens e serviços culturais foram obtidas 

nas Estatísticas do Cadastro Central de Empresas e nas pesquisas estruturais econômicas 

(Pesquisa Industrial Anual - Empresa – PIA-Empresa, Pesquisa Anual de Comércio – PAC 

e Pesquisa Anual de Serviços – PAS). 

Para identificar os gastos das famílias e do governo, foram utilizadas a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares – POF e as Estatísticas Econômicas da Administração Pública – 

APU.  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –  PNAD foi utilizada como fonte 

de informação sobre as características das ocupações e atividades culturais realizadas pela 

população brasileira. 

3. Descrição e classificação das atividades econômicas da cultura  

3.1 A ótica da produção realizada pelas empresas 

De acordo com a metodologia adotada neste estudo, atividade econômica cultural é 

toda atividade realizada por empresas que produzem, pelo menos, um produto relacionado 

com a cultura. 

As classificações de atividades econômicas são construídas para organizar as 

informações estatísticas sobre os fenômenos relacionados com a contribuição das unidades 

produtivas (empresas) no processo econômico. O ordenamento dessas informações baseia-

se na identificação de segmentos homogêneos quanto à similaridade de processos de 

produção, das características dos bens e serviços produzidos, e da finalidade para a qual os 

bens e serviços são produzidos. 

Para classificar as atividades econômicas culturais, este estudo utilizou como 

referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. Por ser uma 

nomenclatura completa e desagregada das atividades econômicas, a CNAE assegura a 
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coerência das informações ao longo do tempo, no espaço territorial e entre fontes diversas, 

além de assegurar a comparabilidade internacional das estatísticas nacionais.  

A versão 1.0 da CNAE é a classificação usada no Sistema Estatístico Nacional e na 

Administração Pública, e adota como referência a International Standard Industrial 

Classification – ISIC, Revisão 3, das Nações Unidas, equivalente em espanhol à 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU3. 

A definição de cultura utilizada neste estudo deu-se a partir da análise de cada uma 

das 581 classes (4 dígitos) da CNAE 1.0, as quais definem as atividades mais detalhadas 

desta nomenclatura. Portanto, a classificação constituiu o instrumento chave para a 

delimitação do setor cultural.  

Com base nas classes da CNAE, o setor cultural foi delimitado a partir das 

atividades econômicas de natureza industrial, comercial e de serviços que tinham relação 

com a cultura. Em seguida, os dados das pesquisas realizadas pelo IBGE foram organizados 

de acordo com as atividades delimitadas anteriormente. 

Um dos principais objetivos deste trabalho é o de tornar pública a definição, a 

delimitação e a classificação das atividades culturais para que os analistas e estudiosos do 

setor possam contribuir para o seu aprimoramento futuro. Para tanto, é importante 

compreender os limites e as possibilidades de utilização desta nomenclatura para classificar 

as atividades culturais.  

Do conjunto de atividades contidas na CNAE 1.0, estabeleceu-se uma primeira 

delimitação do campo das atividades responsáveis pela produção (oferta) de bens e serviços 

culturais. Nesta primeira abordagem, optou-se por excluir do âmbito da atividade cultural 

as atividades econômicas estritamente ligadas ao turismo, esporte, meio-ambiente e 

religião, que compreendem atividades culturais em alguns países. 

Consideram-se como atividades econômicas diretamente relacionadas à cultura as 

atividades características que são típicas da cultura, tradicionalmente ligadas às artes. Neste 

campo estão incluídas as atividades de edição de livros, rádio,  televisão,  teatro, música, 

bibliotecas, arquivos, museus e patrimônio histórico. 

                                                           
3 Para informações mais detalhadas da estrutura da CNAE 1.0 sugere-se consultar 
http://www.ibge.gov.br/concla.  
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As atividades econômicas indiretamente relacionadas à cultura referem-se às que 

agregam em uma mesma classificação aquelas consideradas propriamente culturais e outras 

não necessária ou exclusivamente vinculadas ao setor em questão. Nestas, destacam-se, por 

exemplo, as atividades de “comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 

livros, jornais e outras publicações” que compreendem atividades diretamente relacionadas 

à cultura (livros, jornais, revistas, publicações, periódicos, etc.) e atividades que 

desenvolvem processos similares de produção mas estão indiretamente relacionadas ao 

setor cultural (artefatos de papel, de papelão, artigos de escritório, de papelaria, escolares, 

cadernos, etiquetas de papel, entre outros). As atividades para as quais isto ocorre são 

apresentadas e descritas no  Quadro 1. 

Quadro 1 - Atividades econômicas indiretamente relacionadas à cultura   
       
       

Classe de atividades Notas explicativas   

   Atividades indiretamente relacionadas à cultura 

Código Descrição  Culturais Não culturais 

  51.47-0  Comércio atacadista de 
artigos de escritório e de 
papelaria; livros, jornais e 
outras publicações 

livros, jornais, revistas, 
publicações, periódicos, etc. 

artefatos de papel, de 
papelão, artigos de 
escritório, de  papelaria, 
escolares, cadernos, 
etiquetas de papel, etc.  

  51.65-9  Comércio atacadista de 
computadores, equipa- 
mentos de telefonia e 
comunicação, partes e 
peças 

computadores, microcom- 
putadores, telefones, 
equipamentos para comu- 
nicação,softwares, progra- 
mas informáticos, etc. 

peças e acessorios para 
computadores, peças e 
equipamentos de 
informática, 
teclados, toner, cartucho 
de tinta para impressora, 
secretaria eletrônica, etc. 

  64.20-3  Telecomunicações  transmissão de sons, 
imagens, 
dados, serviços de telefonia 
fixa e telefonia móvel, 
provedores de 
acesso à internet e correio 
eletrônico, etc. 

manutenção operacional 
das redes de 
telecomunicações, 
serviços de rastreamento 
por satélites, telemetria e 
estações de radar, pager, 
serviços de radiochamadas 
marítimos e aeronáuticos, 
etc 

  72.30-3  Processamento de dados  processamento de dados 
completo, digitalização de 
textos e imagens, 
hospedagem 
de páginas e de sites, etc. 

serviços de CPD, gestão e 
operação de equipamentos 
 de processamento de 
dados 
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  72.40-0  Atividades de bancos de 
dados e distribuição 
on-line de conteúdo 
eletrônico 

criação de banco de dados, 
distribuição on-line de 
conteúdo, 
portais de busca da internet, 
páginas (sites) de busca, 
de jogos e de 
entretenimentos, 
na internet, etc. 

edição on-line de cadastros 
e malas diretas, 
armazenamento 
de dados, edição on-line 
de banco de dados, etc. 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas 
Econômicas. 

  

O Quadro 2 apresenta a relação completa e a descrição das atividades de referência 

cultural responsáveis pela produção de bens e serviços com base nas seções da CNAE4: 

Indústrias de transformação (D); Comércio; reparação de veículos automotores, objetos 

pessoais e domésticos (G); Transporte, armazenagem e comunicações (I); Atividades 

imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas (K);  Educação (M) e Outros 

serviços coletivos, sociais e pessoais (O) que definem o âmbito da pesquisa. Observa-se 

que no Quadro 2 estão contidas as atividades que foram detalhadas no Quadro 1. 

Quadro 2 - Estrutura detalhada das atividades do Setor Cultural 
Códigos e denominações 

     
Se- 
ção 

Divi
- 

são 

Gru- 
po 

Classe Denominação 

D    INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

 20   FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 

  20.2  FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA, CORTIÇA E MATERIAL 
TRANÇADO - EXCETO MÓVEIS 

   2029-0 Fabricação de artefatos diversos de madeira, palha, cortiça e trançado -exceto 
móveis 

 22   EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES 

  22.1  EDIÇÃO;  EDIÇÃO E IMPRESSÃO 

   22.14-4 Edição de discos, fitas e outros materiais gravados 
   22.15-2 Edição de livros, revistas e jornais 
   22.16-0 Edição e impressão de livros 
   22.17-9 Edição e impressão de jornais 
   22.18-7 Edição e impressão de revistas 
   22.19-5 Edição; edição e impressão de outros produtos gráficos 
  22.2  IMPRESSÃO E SERVIÇOS CONEXOS PARA TERCEIROS 

   22.21-7 Impressão de jornais, revistas e livros 
   22.29-2  Execução de outros serviços gráficos 
  22.3  REPRODUÇÃO DE MATERIAIS GRAVADOS 

   22.31-4 Reprodução de discos e fitas 
   22.32-2 Reprodução de fitas de vídeos 
   22.34-9 Reprodução de softwares em disquetes e fitas 

                                                           
4 O volume completo da CNAE 1.0 está disponível em publicação, cd-rom, e no portal do IBGE na Internet 
http://www.ibge.gov.br/concla .  
 



 8 

 30   FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

  30.2  FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS 
ELETRÔNICOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 

   30.21-0 Fabricação de computadores 
  32.2  FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 

RADIOTELEFONIA E DE TRANSMISSORES DE TELAVISÃO E RÁDIO 
   32.22-0  Fabricação de aparelhos telefônicos, sistemas de intercomunicação e 

semelhantes 
  32.3  FABRICAÇÃO DE APARELHOS RECEPTORES DE RÁDIO E 

TELEVISÃO E DE REPRODUÇÃO, GRAVAÇÃO OU AMPLIFICAÇÃO 
DE SOM E VÍDEO 

   32.30-1 Fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, 
gravação ou amplificação de som e vídeo 

 36   FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E INDÚSTRIAS DIVERSAS 

  36.9  FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 

   36.91-9 Lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas, fabricação de artefatos de 
ourivesaria e joalheria 

   36.92-7 Fabricação de instrumentos musicais 
   36.93-5 Fabricação de artefatos para caça, pesca e esporte 
   36.94-3 Fabricação de brinquedos e de jogos recreativos 

G    COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, OBJETOS 
PESSOAIS E DOMÉSTICOS 

 51   COMÉRCIO POR ATACADO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E 
AGENTES DO COMÉRCIO 

  51.4  COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E 
DOMÉSTICO 

   51.47-0 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e 
outras publicações 

  51.6  COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS PARA USOS AGROPECUÁRIO, COMERCIAL, DE 
ESCRITÓRIO, INDUSTRIAL, TÉCNICO E PROFISSIONAL 

   51.65-9 Comércio atacadista de computadores, equipamentos de telefonia e 
comunicação, partes e peças 

 52   COMÉRCIO VAREJISTA E REPARAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS 

  52.4  COMÉRCIO VAREJISTAS DE OUTROS PRODUTOS 
   52.46-9 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria 
  52.5  COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS 

   52.50-7 Comércio varejista de artigos usados 
I    TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E COMUNICAÇÕES 

 64   CORREIO E TELECOMUNICAÇÕES 
  64.2  TELECOMUNICAÇÕES 
   64.20-3 Telecomunicações 

K    ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS, ALUGUÉIS E SERVIÇOS PRESTADOS 
ÀS EMPRESAS 

 71   ALUGUEL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM 
CONDUTORES OU OPERADORES E DE OBJETOS PESSOAIS E 
DOMÉSTICOS 

  71.4  ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS 
   71.40-4 Aluguel de objetos pessoais e domésticos 
 72   ATIVIDADES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS RELACIONADOS 

  72.2  CONSULTORIA EM SOFTWARE 
   72.21-4 Desenvolvimento e edição de softwares prontos para uso 
   72.29-0 Desenvolvimento de softwares sob encomenda e outras consultorias em 

software 
  72.3  PROCESSAMENTO DE DADOS 

   72.30-3 Processamento de dados 
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  72.4  ATIVIDADES DE BANCO DE DADOS E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE 
CONTEÚDO ELETRÔNICO 

   72.40-0 Atividades de banco de dados e distribuição on-line de conteúdo eletrônico 
 73   PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

  73.1  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS FISICAS E 
NATURAIS 

   73.10-5 Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais 
  73.2  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E 

HUMANAS 
   73.20-2 Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas 
 74   SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 

  74.4  PUBLICIDADE 
   74.40-3 Publicidade 
  74.9  OUTRAS ATIVIDADES SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE 

ÀS EMPRESAS 
   74.91-8 Atividades fotográficas 

M    EDUCAÇÃO 

 80   EDUCAÇÃO 
  80.9  EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO 
   80.96-9  Educação profissional de nível técnico 
   80.97-7 Educação profissional de nível tecnológico 
   80.99-3 Outras atividades de ensino 

O    OUTROS SERVIÇOS COLETIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS 

 92   ATIVIDADES RECREATIVAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS 
  92.1  ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS E DE VÍDEO 
   92.11-8 Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo 
   92.12-6 Distribuição de filmes e de vídeos 
   92.13-4 Projeção de filmes e de vídeos 
  92.2  ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO 

   92.21-5 Atividades de rádio 
   92.22-3 Atividades de televisão 
  92.3  OUTRAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E DE ESPETÁCULOS 

   92.31-2 Atividades de teatro, música e outras atividades artísticas e literárias 
   92.32-0 Gestão de salas de espetáculos 
   92.39-8 Outras atividades de espetáculos, não especificadas anteriormente 
  92.4  ATIVIDADES DE AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS 

   92.40-1 Atividades de agências de notícias 
  92.5  ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEUS E OUTRAS 

ATIVIDADES CULTURAIS 
   92.51-7 Atividades de bibliotecas e arquivos 
   92.52-5 Atividades de museus e de conservação do patrimônio histórico 
   92.53-3 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais e reservas 

ecológicas 
     

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Econômicas. 
(1) as atividades tarjadas em cinza correspondem às atividades indiretamente relacionadas à cultura. 

 

3.2 A ótica do gasto ou do domicílio 

A utilização da CNAE para classificar as atividades econômicas culturais realizadas 

pelas empresas investigadas pelas pesquisas nas áreas de Indústria, de Comércio e de 

Serviços, do IBGE,  serviu também para delimitar o âmbito das fontes de informação que 

ajudam a identificar a demanda. Desta forma, neste estudo foram estimados os gastos das 
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famílias na aquisição de produtos culturais e os gastos do governo nos três níveis 

federativos. 

No Brasil, as pesquisas domiciliares são realizadas por entrevistas, e a pergunta 

sobre a atividade econômica resume-se à descrição dada pelo informante. Estas descrições, 

via de regra, não detalham, em toda extensão, as características da atividade que são 

necessárias para a identificação de determinadas classes da CNAE. 

Assim, para uso nas pesquisas domiciliares, censos e pesquisas contínuas, a CNAE 

foi adaptada, dando origem à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - 

Domiciliar – CNAE-Domiciliar5. Esta classificação mantém-se idêntica à CNAE nos níveis 

mais agregados, e nos níveis mais detalhados reagrupa classes tendo em vista o grau de 

precisão das descrições da atividade dadas nas referidas pesquisas. Desagrega, também, 

algumas atividades de serviços que têm nessas pesquisas sua única fonte de cobertura.  

4. Indicadores e resultados 

A caracterização da economia da cultura pelo lado da oferta permite apresentar a 

configuração do setor cultural para três segmentos econômicos: indústria, comércio e 

serviços. Para tanto, procurou-se analisar a participação das atividades culturais no total das 

seguintes variáveis: pessoal ocupado, número de empresas, receita, custos, valor 

adicionado, valor bruto da produção, custo das operações industriais, consumo 

intermediário e valor da transformação industrial. Também foram investigadas as 

diferenças do valor de alguns indicadores das atividades culturais em relação aos três 

setores econômicos, sendo eles: salário médio, custo do trabalho, taxa de margem de 

comercialização e taxa de investimento. 

A análise foi baseada nos dados do Cadastro Central de Empresas – CEMPRE e das 

pesquisas estruturais econômicas do IBGE (Pesquisa Industrial Anual - Empresa – PIA-

Empresa, Pesquisa Anual de Comércio – PAC, e Pesquisa Anual de Serviços – PAS). 

Em comparação com as pesquisas, o CEMPRE permite analisar maiores 

detalhamentos de atividade, uma vez que as estatísticas das pesquisas são obtidas por 

                                                           
5 Para informações mais detalhadas sobre a CNAE-Domiciliar: estrutura (códigos e denominações), 
metodologia de construção e correspondência com a Clasificación de Actividades Económicas para 

Encuestas Socioeconómicas del Mercosur  – CAES  Mercosur e com a ISIC/CIIU Rev. 3, consultar a página  
<http://www.ibge.gov.br/concla/ cnaedom/cnaedom.php?sl=> no portal do IBGE na Internet.   
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amostragem probabilística do universo de empresas constantes no CEMPRE. As pesquisas, 

porém, permitem analisar um conjunto mais amplo de variáveis. 

3.1 Análise do Cadastro Central de Empresas 

Em 2003, atuaram na produção cultural brasileira 269 074 empresas que ocuparam 

1 431 449 pessoas, das quais 1 007 158 eram trabalhadores assalariados (Tabela 1). Em 

relação ao universo das empresas formalmente constituídas no País, estes números 

corresponderam, em termos percentuais, a 5,2% do número de empresas, 4,0% do pessoal 

ocupado total e 3,5% do pessoal ocupado assalariado.  

No segmento cultural, o setor com maior participação foi o de serviços, com 

aproximadamente 59% das empresas e 62% do pessoal ocupado total e do assalariado, 

como mostram os dados da (Tabela 1). O segmento cultural de serviços considerado pelo 

CEMPRE neste estudo é bastante diverso e heterogêneo, já que agrega um conjunto de 

empresas desde as de publicidade, fotografia, atividades cinematográficas e de vídeo, rádio 

e televisão, bibliotecas, arquivos, museus, até outras ligadas ao lazer e diversão.  Além 

destas, fazem parte as atividades de pesquisa e desenvolvimento, de educação profissional e 

os serviços prestados pelas empresas de telecomunicação e de informática, entre outras. 

Analisando a questão do emprego no setor cultural sob o foco da divisão do pessoal 

ocupado entre assalariados e sócios/proprietários, percebe-se que no comércio havia o 

maior percentual de participação de sócios proprietários (45,9%), seguido pelos serviços 

(29,6%) e, por fim, pela indústria (19,3%). Este resultado é um indício de que no comércio 

To t al Assalar iado

          Cadast ro Cent ral de Em presas - CEMPRE 5 185 573 35 674 496 28 472 834

          Set or  cult ural (AIC+ ACC+ ASC)  269 074 1 431 449 1 007 158

          Par t icipação  do  set o r  cult ural no  CEMPRE (%) 5,2 4,0 3,5

At ividades Indust r iais Cult urais - AIC  39 645  326 726  263 823

  Par t icipação  das At ividades Indust r iais Cult urais - AIC no  t o t al do  

    set o r  cult ural (%) 14,7 22,8 26,2

At ividades Com erciais Cult urais - ACC  71 253  211 066  114 208

  Par t icipação  das At ividades Com erciais Cult urais - ACC no  t o t al do  

    set o r  cult ural (%) 26,5 14,7 11,3

At ividades de Serviços Cult urais - ASC  158 176  893 657  629 127

  Par t icipação  das At ividades de Serviços Cult urais - ASC no  

    set o r  econôm ico  (%) 58,8 62,4 62,5

Fon t e: IBGE, Diret o r ia de Pesquisas, Cadast ro  Cen t ral de Em presas 2003.

Tabela 1 - Núm ero de em presas, pessoal ocupado t ot al e 

assalar iado no Cadast ro Cent ral de Em presas e no set or  cult ural - Brasil - 2003 

Núm ero

de

em presas

Pessoal ocupado

Especif icação
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existia um maior número de pessoas que atuavam como proprietários, explorando sozinhos 

ou em sociedade, enquanto na indústria predominava a mão-de-obra assalariada. 

A massa salarial anual gerada pelo setor cultural, em 2003, foi de R$ 17,8 bilhões. 

Em ordem de grandeza, o que gerou maior massa de salários foi o setor de serviços (R$ 

11,6 bilhões), seguido pela indústria, que pagou, aproximadamente, a terça parte deste valor 

(R$ 4,1 bilhões). O comércio foi o setor que gerou a menor massa de salários (R$ 1,0 

bilhão), valor inferior, inclusive, àquele pago pelo grupamento outras atividades não 

especificadas anteriormente, formado pelas atividades de pesquisas, desenvolvimento e 

pelas atividades ligadas à recreação e ao lazer, como as de bibliotecas, museus, jardins 

botânicos, zoológicos. O valor da massa de salários gerada por este grupamento foi superior 

ao gerado pelo comércio em R$ 63,4 milhões.  

Merece destaque especial a atividade de telecomunicações que sobressaiu-se ao 

gerar, sozinha, massa salarial superior à do comércio e outros importantes segmentos.  Em 

2003, esta atividade pagou, em termos de salários e outras remunerações, o valor de R$ 3,2 

bilhões. Este foi um dos principais segmentos das atividades de serviços culturais (ASC)  

indiretamente relacionadas à cultura, no setor de serviços.  

Ainda em relação ao setor de serviços, quanto às atividades diretamente 

relacionadas ao setor cultural, três grupos merecem destaque, em relação ao percentual da 

massa salarial gerada: outras atividades de ensino (R$ 2,4 bilhões), atividades de 

consultoria em software (R$ 1,6 bilhão) e atividades de televisão (R$ 1,3 bilhão). 

Considerando-se os salários dos trabalhadores em 2003, observou-se que o salário 

médio mensal pago pelo conjunto dos setores econômicos (indústria, comércio e serviços) 

relacionados direta ou indiretamente à cultura foi de 5,1 salários mínimos (SM), acima da 

média geral dos setores econômicos (3,3 SM). A indústria, pagando 5,3 SM, se aproximou 

da média, enquanto os serviços (5,9 SM) superaram em maior magnitude o resultado global 

e, por fim, o comércio (2,2 SM) se destacou com a menor média salarial. 

A análise do conjunto dos setores econômicos mostra que as atividades industriais, 

comerciais e de serviços relacionadas direta ou indiretamente à cultura auferiram uma 

receita líquida em torno de R$ 156 bilhões, em 2003, enquanto o montante de custos 

atingiu a ordem de R$ 114 bilhões. Isso indica uma participação do setor cultural no total 

(incluindo indústria de transformação, comércio e serviços) de 6,5% nos custos totais e de 
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7,9% na receita líquida total. Os serviços se destacaram com a maior participação (61,8% 

da receita líquida e 47,7% dos custos), seguidos pela indústria (28,8% e 41,2%) e pelo 

comércio (9,5% e 11,1%). 

No setor privado, foi registrada uma receita líquida de aproximadamente R$ 156 

bilhões, nas empresas relacionadas à Cultura. A participação das atividades de cultura no total 

das pesquisas econômicas, que representam o conjunto das empresas formalmente 

constituídas, nos segmentos da Indústria, Comércio e Serviços, é de  6% em termos de Valor 

Adicionado6, excluído o setor de telecomunicações. 

4.2 Análise dos gastos das famílias 
 

A análise dos resultados apresentados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares –

POF possibilita tanto a identificação da estrutura de gastos, quanto o levantamento de 

algumas das características dos gastos com bens e serviços culturais realizados pelas 

famílias brasileiras.  

As famílias brasileiras gastaram, em 2003, em média, cerca de 7% do seu 

orçamento em produtos culturais, quando são considerados os gastos com telefonia. 

Excluindo os gastos com telefonia os gastos representaram 4,4% do total de despesas, cerca 

de R$ 64,53. 

Do ponto de vista do consumo, as famílias brasileiras gastaram com Cultura, em 

média, R$ 115,50, dos quais  R$ 50,97 com Telefonia, seguida por Aquisição de 

eletrodomésticos ligados á área cultural (R$ 17,25) e Atividades de Cultura, lazer e festas 

(R$ 13,82). 

4.3 Análise dos gastos da administração pública 
 

O objetivo é o de apresentar resultados relativos aos gastos governamentais com a 

cultura buscando entender o padrão de alocação destas despesas referente ao ano de 2003. 

A captação dos dados da administração pública difere dos outros setores da 

economia, tendo em vista que a função principal do Governo na economia é a produção de 

bens e serviços não-mercantis. A produção não-mercantil da administração pública é, por 

                                                           
6 Diferença entre o valor bruto da produção e o consumo intermediário. Cálculo sem os ajustes metodológicos 
das Contas Nacionais que incluem a análise e tratamento dos elementos do custo intermediário e estimativas 
para a produção de autônomos e unidades produtivas da economia informal. 
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convenção, medida pelos custos de produção7, por não ser objeto de transação no mercado. 

Por isso, para a análise da produção pública torna-se relevante estudar a distribuição dos 

gastos públicos. O que se propõe neste caso é estudar especificamente o gasto público em 

cultura e seu padrão de alocação, isto é, identificar se tais gastos concentram-se em 

compras de bens e serviços, em investimentos ou em transferências. 

Sendo assim, nesta primeira análise sobre a participação do governo no setor 

cultural utilizar-se-á os dados das despesas orçamentárias no ano de 2003 das três esferas 

de governo (federal, estadual e municipal) com a administração, operação e suporte dos 

órgãos encarregados pela difusão da cultura, preservação do patrimônio histórico e os de 

promoção das artes. 

No consolidado dos gastos públicos, a cultura representa apenas 0,2% do total, 

sendo que nos estados esta participação é de 0,4% e nos municípios de 1,0%.  

A esfera municipal é a maior responsável pela alocação de recursos públicos no 

setor cultural. Do total de R$ 1,27 bilhão, uma análise por Unidades da Federação mostra 

que os municípios de São Paulo são os que mais efetuaram dispêndios culturais em 2003, 

com aproximadamente 37,6% deste total. A Região Norte representa 4,6% do total e 

nenhum estado supera 2%. Na Região Nordeste, que contribui com 16,4%, os municípios 

dos Estados de Pernambuco (5,6%), Bahia (4,0%) e Ceará (2,6%) são os que mais gastam 

em cultura. Nos estados da Região Sudeste, com exceção do Espírito Santo, estão os 

municípios que mais gastam em cultura, sendo que a participação de Minas Gerais (6,2%) é 

superada pela do Rio Grande do Sul (6,5%). 

4.4 Análise socioeconômica 
Os resultados observados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD relativos às pessoas ocupadas nas atividades relacionadas à cultura referem-se ao 

trabalho exercido em qualquer tipo de empreendimento, seja este registrado formalmente 

ou não. No ano de 2004, a PNAD estimou 3,7 milhões de pessoas ocupadas com 10 anos 

ou mais de idade em ocupações ou atividades relacionadas à cultura. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2004 revelou o perfil do 

trabalhador do setor: homem, tem 11 anos ou mais de estudo (um perfil mais qualificado de 

                                                           
7
 Conforme orientado pelo System of National Accounts  − SNA 1993, manual de referência internacional para 
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mão-de-obra), trabalha por conta própria, tem rendimento médio mensal de R$ 704,93 

(próximo à média nacional – R$ 705,08), a maioria não contribui para o Instituto de 

Previdência e trabalha relativamente menos horas. 

Observa-se que a maior participação percentual da população ocupada nas 

atividades culturais corresponde à faixa etária de 25 a 49 anos de idade (cerca de 56%) é 

maior a participação dos mais jovens (cerca de 30% contra 24% do total, na faixa de 10 a 

24 anos). 

Nas atividades culturais,  prevalece um nível de escolaridade mais elevado que o do 

mercado de trabalho em geral. Nestas atividades, predomina a participação dos ocupados 

com 11 anos ou mais de estudo.  A natureza das atividades relacionadas à cultura aponta 

para maiores requerimentos de qualificação e instrução, sem os quais determinadas 

atividades não seriam desenvolvidas, como é o caso dos jornais, bibliotecas, museus, entre 

outras. 

A despeito do maior número de anos de estudo, o rendimento médio mensal do 

trabalho principal da população de 10 anos ou mais de idade ocupada no setor cultural, de 

R$ 704,93, em 2004, é muito similar ao da população ocupada total (R$ 705,08). O 

rendimento apresenta um crescimento ao longo dos três anos, em ambas as distribuições, 

sendo menor para o setor cultural. 

O contingente de pessoas de 10 anos ou mais de idade ocupadas na semana de 

referência nas atividades culturais trabalha menos tempo nas suas atividades. Observa-se 

que, em 2004, o percentual de pessoas ocupadas no setor cultural no grupo de 0 a 20 horas 

trabalhadas foi superior ao total de pessoas ocupadas, nesse mesmo grupo,  mais de 6 

pontos percentuais. No grupo de 21 a 40 horas trabalhadas, esta diferença foi de 2,5 pontos 

percentuais, sendo que é neste grupo que predomina a maior participação, enquanto que 

para os ocupados em geral predomina a participação no último grupo, de 41 horas ou mais 

trabalhadas. Este fato pode estar associado à maior inserção dos conta-própria e 

empregados com carteira assinada no mercado de trabalho da cultura. 

A maior participação dos conta própria também parece influenciar a participação de 

pessoas ocupadas que contribuíram para instituto de previdência no trabalho principal. Os 

percentuais  dos contingentes de pessoas ocupadas que contribuíram para instituto de 

                                                                                                                                                                                 
Contas Nacionais, item 6.91. 
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previdência, em ambas as situações, são inferiores aos dos que não contribuíram, com as 

pessoas ocupadas no setor cultural apresentando um percentual de não contribuição 

superior ao das pessoas ocupadas no total, com uma diferença próxima a 2 pontos 

percentuais. 

5. Considerações finais  

Estes primeiros resultados não esgotam as fontes de dados existentes e a 

continuidade deste trabalho realizado pelo IBGE significará avançar também nos 

arcabouços conceituais e metodológicos que permitam dotar de maior coerência e sentido 

lógico as informações existentes. Será também importante a identificação das lacunas de 

informações primárias e a definição de estratégias que permitam superá-las. O presente 

estudo representa um primeiro passo no sentido da organização e sistematização de 

informações em um tema tão complexo e amplo como a cultura, e fundamental para dar 

visibilidade ao setor e permitir uma maior objetividade no desenvolvimento de políticas. 

Alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo IBGE irão contribuir para a 

construção de um sistema integrado de informações estatísticas e indicadores culturais. 

Pode-se destacar a revisão da CNAE em 2007, que permitirá identificar mais 

apropriadamente as atividades relativas ao setor ligado às tecnologia de informação e 

comunicação, em consonância com as classificações internacionais. Um outro projeto, que 

está sendo realizado em parceria com o MinC, envolve obtenção de informações sobre a 

atividade cultural nos municípios brasileiros através da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais – MUNIC8 , em especial, através do suplemento de 2006.  

O IBGE considera conveniente, em seguida, como desdobramento deste trabalho, a 

análise das informações aqui apresentadas em um nível geográfico mais desagregado, 

observando-se a significância estatística das informações, o que permitirá identificar 

atividades culturais com impactos importantes nas economias locais, difíceis de quantificar 

no cenário nacional. 

                                                           
8 Informações sobre a Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC estão disponíveis no portal do 
IBGE na Internet, no endereço: <http://www.ibge.gov.br>.  
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A perspectiva de mais longo prazo será a de expandir a capacidade de análise com a 

construção de uma conta satélite de cultura9, para que, dentre os vários resultados possíveis,  

se possa mensurar o peso dessa atividade no Produto Interno Bruto nacional. 

A dedicação permanente e contínua a este projeto de construção de um sistema de 

informações estatísticas para o setor cultural será fortalecida com as contribuições dos 

gestores públicos, especialistas e estudiosos do tema. Neste sentido, as críticas e 

observações que serão feitas a este trabalho irão estimular a sua continuidade e 

aprimoramento. Em especial, é de extrema importância que a delimitação da cultura, 

enquanto atividade econômica geradora de bens e serviços, seja objeto de debate para que 

se possa encontrar uma definição que atenda às necessidades de informação do País. 
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