
Cadastro Central de Empresas 
 
Tabela 1.1 - Número de empresas e outras organizações, salários e outras remunerações, 
pessoal ocupado total e assalariado nas atividades do setor cultural e as respectivas variação 
relativa anual e a participação no total do Cadastro Central de Empresas - Brasil - 2007-2017 
 
Tabela 1.2 - Número de empresas e outras organizações, pessoal ocupado total e assalariado, 
salários e outras remunerações e salário médio mensal real nas atividades do setor cultural e no 
Cadastro Central de Empresas, por faixas de pessoal ocupado total e respectivas participações e 
variações relativas - Brasil 2007-2017 
 
Tabela 1.3 - Participação relativa do número empresas e outras organizações, pessoal ocupado 
total e assalariado, salários e outras remunerações, tamanho médio e salário médio mensal, nas 
atividades do setor cultural e no Cadastro Central de Empresas - Brasil - 2007/2017 
 
Tabela 1.4 - Número de unidades locais, pessoal ocupado assalariado, salário médio mensal 
reais, variação relativa e diferença de participação no pessoal ocupado assalariado, para o setor 
cultural, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2007/2017 
 

Pesquisas estruturais econômicas 
 
Tabela 2.1 - Número de empresas nos setores econômicos total e cultural, com indicação do 
coeficiente de variação - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.1.1 - Coeficientes de Variação do Número de empresas nos setores econômicos total e 
cultural - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.2 - Pessoal ocupado nos setores econômicos total e cultural, com indicação do 
coeficiente de variação - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.2.1 - Coeficientes de Variação do Pessoal ocupado nos setores econômicos total e 
cultural - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.3 - Salários, retiradas e outras remunerações nos setores econômicos total e cultural, 
com indicação do coeficiente de variação - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.3.1 - Coeficientes de Variação dos Salários, retiradas e outras remunerações nos setores 
econômicos total e cultural - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.4 - Receita líquida nos setores econômicos total e cultural, com indicação do coeficiente 
de variação - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.4.1 - Coeficientes de Variação da Receita líquida nos setores econômicos total e cultural 
- Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.5 - Custos totais nos setores econômicos total e cultural, com indicação do coeficiente 
de variação - Brasil – 2007, 2015-2017 



Tabela 2.5.1 - Coeficientes de Variação dos Custos totais nos setores econômicos total e cultural 
- Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.6 - Valor bruto da produção nos setores econômicos total e cultural, com indicação do 
coeficiente de variação - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.6.1 - Coeficientes de Variação do Valor bruto da produção nos setores econômicos total 
e cultural - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.7 - Consumo intermediário nos setores econômicos total e cultural, com indicação do 
coeficiente de variação - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.7.1 - Coeficientes de Variação do Consumo intermediário nos setores econômicos total 
e cultural - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.8 - Valor adicionado nos setores econômicos total e cultural, com indicação do 
coeficiente de variação - Brasil – 2007, 2015-2017 
 
Tabela 2.8.1 - Coeficientes de Variação do Valor adicionado nos setores econômicos total e 
cultural - Brasil – 2007, 2015-2017 
 

Gastos da administração pública 
 
Tabela 3.1 - Análise comparativa das despesas por funções consolidadas pelas três esferas de 
governo - Brasil - 2011-2018 
 
Tabela 3.2 - Valor captado total no programa de incentivo à cultura, segundo as unidades da 
federação - 2011-2018 
 
Tabela 3.1 - Quantidade de projetos culturais aprovados no programa de incentivo à cultura, 
segundo as unidades da federação - 2011-2018 
 

Índice de preços da cultura 
 
Tabela 4.1 - Distribuição percentual dos pesos no IPCult, segundo os grupos do IPCult e Grandes 
Regiões - 2012/2018 
 
Tabela 4.2 - Variações acumuladas no ano, segundo IPCA, Índice de Preços da Cultura e grupos 
do IPCult, além da média do período por Grandes Regiões - 2012/2018 
 

Gastos das famílias 
 
Tabela 5.1 - Despesa de consumo monetária e não monetária média mensal familiar, por classes 
de rendimento, segundo os tipos de despesa e Grandes Regiões, com indicação do número e 
tamanho médio das famílias e do coeficiente de variação - 2017-2018 
População ocupada na cultura 
 



Tabela 5.1.1 - Coeficiente de variação da despesa de consumo monetária e não monetária média 
mensal familiar, por classes de rendimento, segundo os tipos de despesa, com indicação do 
número e tamanho médio das famílias - Brasil e Grandes Regiões - 2017-2018 
 
Tabela 5.2 - Distribuição percentual da despesa de consumo monetária e não monetária média 
mensal familiar, por classes de rendimento, segundo os tipos de despesa e Grandes Regiões, 
com indicação do número e tamanho médio das famílias e do coeficiente de variação - 2017-
2018 
 
Tabela 5.2.1 - Coeficiente de variação da distribuição percentual da despesa de consumo 
monetária e não monetária média mensal familiar, por classes de rendimento, segundo os tipos 
de despesa, com indicação do número e tamanho médio das famílias - Brasil e Grandes Regiões 
- 2017-2018 
 
Tabela 5.3 - Despesa monetária e não monetária média mensal familiar com cultura, por classes 
de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, segundo os grupos e subgrupos de 
despesa, com indicação do número e tamanho médio das famílias e do coeficiente de variação 
- Brasil - 2017-2018 
 
Tabela 5.3.1 - Coeficiente de variação da despesa monetária e não monetária média mensal 
familiar com cultura, por classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, 
segundo os grupos e subgrupos de despesa, com indicação do número e tamanho médio das 
famílias - Brasil - 2017-2018 
 
Tabela 5.4 - Distribuição percentual da despesa monetária e não monetária média mensal 
familiar com cultura, por classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, 
segundo os grupos e subgrupos de despesa, com indicação do número e tamanho médio das 
famílias e do coeficiente de variação - Brasil - 2017-2018 
 
Tabela 5.4.1 - Coeficiente de variação da distribuição percentual da despesa monetária e não 
monetária média mensal familiar com cultura, por classes de rendimento total e variação 
patrimonial mensal familiar, segundo os grupos e subgrupos de despesa, com indicação do 
número e tamanho médio das famílias - Brasil - 2017-2018 
 
Tabela 5.5 - Despesa de consumo monetária e não monetária média mensal familiar, por tipo 
de despesa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação, com indicação do número e 
tamanho médio das famílias e do coeficiente de variação - 2017-2018 
 
Tabela 5.5.1 Coeficiente de variação da despesa de consumo monetária e não monetária média 
mensal familiar, por tipo de despesa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação, 
com indicação do número e tamanho médio das famílias - 2017-2018 
 
Tabela 5.6 - Distribuição percentual da despesa de consumo monetária e não monetária média 
mensal familiar, por tipo de despesa, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação, 
com indicação do número e tamanho médio das famílias e do coeficiente de variação - 2017-
2018 
 
Tabela 5.6.1 - Coeficiente de variação da distribuição percentual da despesa de consumo 
monetária e não monetária média mensal familiar, por tipo de despesa, segundo as Grandes 



Regiões e Unidades da Federação, com indicação do número e tamanho médio das famílias - 
2017-2018 
 
Tabela 5.7 - Despesa de consumo monetária e não monetária média mensal familiar, por grupo 
de despesa em cultura, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação, com indicação 
do número e tamanho médio das famílias e do coeficiente de variação - 2017-2018 
 
Tabela 5.7.1 - Coeficiente de variação da despesa de consumo monetária e não monetária média 
mensal familiar, por grupo de despesa em cultura, segundo as Grandes Regiões e Unidades da 
Federação, com indicação do número e tamanho médio das famílias - 2017-2018 
 
Tabela 5.8 - Distribuição da despesa de consumo monetária e não monetária média mensal 
familiar, por grupo de despesa em cultura, segundo as Grandes Regiões e Unidades da 
Federação, com indicação do número e tamanho médio das famílias e do coeficiente de variação 
- 2017-2018 
 
Tabela 5.8.1 - Coeficiente de variação da distribuição da despesa de consumo monetária e não 
monetária média mensal familiar, por grupo de despesa em cultura, segundo as Grandes Regiões 
e Unidades da Federação, com indicação do número e tamanho médio das famílias  - 2017-2018 
 

População ocupada na cultura 
 
 
Tabela 6.1.a - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, total e 
no setor cultural, por Grandes Regiões, segundo o sexo, a cor ou raça, os grupos de idade e nível 
de instrução, com indicação do coeficiente de variação - 2014/2018 
 
Tabela 6.1.1.a - Coeficientes de variação das estimativas de pessoas de 14 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, total e no setor cultural, por Grandes Regiões, segundo o 
sexo, a cor ou raça, os grupos de idade e nível de instrução - 2014/2018 
 
Tabela 6.1.b - Percentual de pessoas ocupadas no setor cultural na semana de referência, por 
Grandes Regiões, segundo o sexo, a cor ou raça, os grupos de idade e nível de instrução com 
indicação do coeficiente de variação - 2014/2018 
 
Tabela 6.1.1.b - Coeficientes de variação das estimativas de percentual de pessoas ocupadas no 
setor cultural na semana de referência, por Grandes Regiões, segundo o sexo, a cor ou raça, os 
grupos de idade e nível de instrução - 2014/2018 
 
Tabela 6.2 - Distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, no setor cultural e em todos os setores, por grupos de idade, com 
indicação do coeficiente de variação, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Municípios das Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.2.1 - Coeficientes de variação das estimativas de distribuição percentual das pessoas 
de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, no setor cultural e em todos 
os setores, por grupos de idade, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios 
das Capitais – 2014/2018 



Tabela 6.3 - Distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais de idade,  ocupadas na 
semana de referência, no setor cultural e todos os setores, por nível de instrução, com indicação 
do coeficiente de variação, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios das 
Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.3.1 - Coeficientes de variação das estimativas de distribuição percentual das pessoas 
de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, no setor cultural e todos os 
setores, por nível de instrução, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios 
das Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.4 - Distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, no setor cultural e todos os setores, com indicação do coeficiente de 
variação, por tipo de ocupação formal ou informal, segundo Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Municípios das Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.4.1 - Coeficientes de variação das estimativas de distribuição percentual das pessoas 
de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, no setor cultural e todos os 
setores, por tipo de ocupação formal ou informal, segundo Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Municípios das Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.5 - Distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, no setor cultural e todos os setores, por raça, com indicação do 
coeficiente de variação, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios das 
Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.5.1 - Coeficientes de variação das estimativas de distribuição percentual das pessoas 
de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, no setor cultural e todos os 
setores, por raça, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios das Capitais 
– 2014/2018 
 
Tabela 6.6 - Rendimento médio real habitual do trabalho principal das pessoas de 14 anos ou 
mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento, total e no setor cultural, 
por sexo e cor ou raça, com indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Municípios das Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.6.1 - Coeficientes de variação das estimativas de rendimento médio real habitual do 
trabalho principal das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, 
com rendimento, total e no setor cultural, por sexo e cor ou raça, segundo as Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Municípios das Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.7 - Distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, no setor cultural e todos os setores, por sexo, com indicação do 
coeficiente de variação, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios das 
Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.7.1 - Coeficientes de variação das estimativas de distribuição percentual das pessoas 
de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, no setor cultural e todos os 
setores, por sexo, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios das Capitais 
– 2014/2018 



 
Tabela 6.8 - Distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, no setor cultural e todos os setores, por grupos de horas trabalhadas no 
trabalho principal, com indicação do coeficiente de variação, segundo Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Municípios das Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.8.1 - Coeficientes de variação das estimativas de distribuição percentual das pessoas 
de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, no setor cultural e todos os 
setores, por grupos de horas trabalhadas no trabalho principal, segundo Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Municípios das Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.9 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por tipo 
de ocupação, com indicação do coeficiente de variação, segundo as Grandes Regiões e o tipo de 
atividade – 2014/2018 
 
Tabela 6.9.1 - Coeficientes de variação das estimativas de pessoas de 14 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, por tipo de ocupação, segundo as Grandes Regiões e o tipo 
de atividade – 2014/2018 
 
Tabela 6.10 - Distribuição percentual das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na 
semana de referência, no setor cultural e todos os setores, por posição na ocupação e categoria 
do emprego no trabalho principal, com indicação do coeficiente de variação, segundo Grandes 
Regiões, Unidades da Federação e Municípios das Capitais – 2014/2018 
 
Tabela 6.10.1 - Coeficientes de variação das estimativas de distribuição percentual das pessoas 
de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, no setor cultural e todos os 
setores, por posição na ocupação e categoria do emprego no trabalho principal, segundo as 
Grandes Regiões – 2014/2018 
 
Tabela 6.11 - Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, total e 
no setor cultural, por trabalho principal e secundário, com indicação do coeficiente de variação, 
segundo o sexo, a cor ou raça e os grupos de idade – 2014/2018 
 
Tabela 6.11.1 - Coeficientes de variação das estimativas de Pessoas de 14 anos ou mais de idade, 
ocupadas na semana de referência, total e no setor cultural, por trabalho principal e secundário, 
segundo o sexo, a cor ou raça e os grupos de idade – 2014/2018 
 

Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 
 
Tabela 7.1 - Pessoas que utilizaram a internet, no período de referência dos últimos três meses, 
na população de 10 anos ou mais de idade, total e proporções por equipamento utilizado, com 
indicação do coeficiente de variação, segundo o sexo, a cor ou raça, os grupos de idade e nível 
de instrução - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.1.1 - Coeficientes de variação das estimativas de pessoas que utilizaram a internet, no 
período de referência dos últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade, total 
e proporções por equipamento utilizado, segundo o sexo, a cor ou raça, os grupos de idade e 
nível de instrução - 4º trimestre de 2016/2017 



Tabela 7.2 - Pessoas que utilizaram a internet, no período de referência dos últimos três meses, 
na população de 10 anos ou mais de idade, total e proporções por equipamento utilizado, com 
indicação do coeficiente de variação, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Municípios das Capitais - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.2.1 - Coeficientes de variação das estimativas de pessoas que utilizaram a internet, no 
período de referência dos últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade, total 
e proporções por equipamento utilizado, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Municípios das Capitais - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.3 - Pessoas que utilizaram a internet, no período de referência dos últimos três meses, 
na população de 10 anos ou mais de idade, total e proporções por finalidade de acesso, com 
indicação do coeficiente de variação, segundo o sexo, a cor ou raça, os grupos de idade e nível 
de instrução - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.3.1 - Coeficientes de variação das estimativas de pessoas que utilizaram a internet, no 
período de referência dos últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade, total 
e proporções por finalidade de acesso, segundo o sexo, a cor ou raça, os grupos de idade e nível 
de instrução - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.4 - Pessoas que utilizaram a internet, no período de referência dos últimos três meses, 
na população de 10 anos ou mais de idade, total e proporções por finalidade de acesso, com 
indicação do coeficiente de variação, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Municípios das Capitais - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.4.1 - Coeficientes de variação das estimativas de pessoas que utilizaram a internet, no 
período de referência dos últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade, total 
e proporções por finalidade de acesso, segundo Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
Municípios das Capitais - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.5 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, total e por posse de telefone móvel celular 
para uso pessoal, com indicação do coeficiente de variação, segundo o sexo, a cor ou raça, os 
grupos de idade e nível de instrução - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.5.1 - Coeficientes de variação das estimativas de pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
total e por posse de telefone móvel celular para uso pessoal, segundo o sexo, a cor ou raça, os 
grupos de idade e nível de instrução - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.6 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, total e por posse de telefone móvel celular 
para uso pessoal, com indicação do coeficiente de variação, segundo Grandes Regiões, Unidades 
da Federação e Municípios das Capitais - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.6.1 - Coeficientes de variação das estimativas de pessoas de 10 anos ou mais de idade, 
total e por posse de telefone móvel celular para uso pessoal, segundo Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Municípios das Capitais - 4º trimestre de 2016/2017 
 
Tabela 7.7 - Moradores em domicílios particulares permanentes com televisão, por tipo de 
televisão no domicílio, com indicação do coeficiente de variação, segundo o sexo, a cor ou raça, 
os grupos de idade e nível de instrução – 2016/2017 



 
Tabela 7.7.1 - Coeficientes de variação das estimativas de moradores em domicílios particulares 
permanentes com televisão, por tipo de televisão no domicílio, segundo o sexo, a cor ou raça, 
os grupos de idade e nível de instrução – 2016/2017 
 
Tabela 7.8 - Moradores em domicílios particulares permanentes com televisão, por tipo de 
televisão no domicílio, com indicação do coeficiente de variação, segundo Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Municípios das Capitais – 2016/2017 
 
Tabela 7.8.1 - Coeficientes de variação das estimativas de moradores em domicílios particulares 
permanentes com televisão, por tipo de televisão no domicílio, segundo Grandes Regiões, 
Unidades da Federação e Municípios das Capitais – 2016/2017 
 

Acesso a equipamentos culturais e meios de comunicação 
 
Tabela 8.1 - Pessoas, total e proporção de residentes em município com existência de museu, 
por características selecionadas das pessoas, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação, com indicação do coeficiente de variação – 2018 
 
Tabela 8.1.1 - Coeficiente de variação da estimativa de pessoas, total e proporção de residentes 
em município com existência de museu, por características selecionadas das pessoas, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2018 
 
Tabela 8.2 - Pessoas, total e proporção de residentes em município com existência de teatro ou 
casa de espetáculo, por características selecionadas das pessoas, segundo as Grandes Regiões e 
as Unidades da Federação, com indicação do coeficiente de variação – 2018 
 
Tabela 8.2.1 - Coeficiente de variação da estimativa de pessoas, total e proporção de residentes 
em município com existência de teatro ou casa de espetáculo, por características selecionadas 
das pessoas, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2018 
 
Tabela 8.3 - Pessoas, total e proporção de residentes em município com existência de cinema, 
por características selecionadas das pessoas, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 
Federação, com indicação do coeficiente de variação – 2018 
 
Tabela 8.3.1 - Coeficiente de variação da estimativa de pessoas, total e proporção de residentes 
em município com existência de cinema, por características selecionadas das pessoas, segundo 
as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2018 
 
Tabela 8.4 - Pessoas, total e proporção de residentes em município com existência de Rádio AM 
ou FM local, por características selecionadas das pessoas, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação, com indicação do coeficiente de variação – 2018 
 
Tabela 8.4.1 - Coeficiente de variação da estimativa de pessoas, total e proporção de residentes 
em município com existência de Rádio AM ou FM local, por características selecionadas das 
pessoas, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2018 
 



Tabela 8.5 - Pessoas, total e proporção de residentes em município com existência de provedor 
de internet, por características selecionadas das pessoas, segundo as Grandes Regiões e as 
Unidades da Federação, com indicação do coeficiente de variação - 2018 
  
Tabela 8.5.1 - Coeficiente de variação da estimativa de pessoas, total e proporção de residentes 
em município com existência de provedor de internet, por características selecionadas das 
pessoas, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2018 
 
 


