
Atividades formalmente constituídas 
 
Quadro 1.1 - Estrutura conceitual do plano tabular do Cadastro Central de Empresas para o SIIC 
 
Quadro 1.2 - Apresentação das tabelas do Cadastro Central de Empresas para o SIIC 
 
Tabela 1.1.1 - Empresas e outras organizações, pessoal ocupado total e assalariado, salários e 
outras remunerações e salário médio mensal nas atividades do setor cultural e as respectivas 
variações relativas anuais e as participações no total do Cadastro Central de Empresas - Brasil - 
2007-2019 
 
Tabela 1.1.2 - Empresas e outras organizações, pessoal ocupado total e assalariado e salário 
médio mensal nas atividades do setor cultural e no Cadastro Central de Empresas, por faixas de 
pessoal ocupado - Brasil 2009/2019 
 
Tabela 1.1.3 - Empresas e outras organizações, pessoal ocupado total e assalariado, porte médio, 
salários e outras remunerações e salário médio mensal nas atividades do setor cultural e no 
Cadastro Central de Empresas, por sexo e escolaridade, segundo os domínios culturais - Brasil - 
2009/2019 
 
Tabela 1.1.3.a - Distribuição percentual, variação absoluta e relativa das empresas e outras 
organizações, pessoal ocupado total e assalariado, porte médio, salários e outras remunerações 
e salário médio mensal nas atividades do setor cultural e no Cadastro Central de Empresas, por 
sexo e escolaridade, segundo os domínios culturais - 2019 
 
Tabela 1.1.4 - Distribuição percentual de empresas e outras organizações das atividades do setor 
cultural e no total do Cadastro Central de Empresas, segundo a natureza jurídica - Brasil - 2007-
2019 
 
Tabela 1.1.5 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado, salário médio mensal, variação 
relativa e diferença de participação no pessoal ocupado assalariado, para o setor cultural, 
segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2009/2019 
 
Tabela 1.1.5.a - Participação das unidades locais do setor cultural no total do Cadastro Central 
de Empresas, segundo as Unidades da Federação (%) 
 
Tabela 1.1.6 - Unidades locais, pessoal ocupado assalariado, salário médio mensal nos 
municípios da capital, variação relativa e diferença de participação no pessoal ocupado 
assalariado, para o setor cultural - 2009/2019 
 
Tabela 1.1.6.a - Unidades locais e pessoal ocupado assalariado do setor cultural na Capital e 
demais localidades, e as respectivas distribuições percentuais, segundo as Unidades da 
Federação - 2009/2019 
 
 
Tabela 1.1.7 - Participação das unidades locais e pessoal ocupado assalariado do setor cultural 
no Cadastro Central de Empresas, em ordem decrescente de pessoal ocupado assalariado em 
2019, segundo os municípios com 150 mil habitantes ou mais (em %) - 2009/2019 



 
Tabela 1.1.8 - Empresas e outras organizações, pessoal ocupado total, pessoal ocupado 
assalariado e salários e outras remunerações nas atividades do Setor Cultural, segundo o tipo 
de domínio cultural e classe CNAE 2.0 - Brasil 2007-2019 
 
Tabela 1.1.9 - Unidades locais, pessoal ocupado total e assalariado, salários e outras 
remunerações, segundo os tipos de domínios culturais, por Unidade da Federação - Brasil 
2009/2019 
 
Tabela 1.2.1 - Empresas, por tipos de eventos demográficos, e respectivas taxas nas atividades 
do setor cultural e total do Cadastro Central de Empresas - Brasil - 2008-2019 
 
Tabela 1.2.1.a - Taxas de entrada e saída das empresas do setor cultural e do Cadastro Central 
de Empresas 
 
Tabela 1.2.2 - Nascimentos e sobrevivências de empresas do setor cultural e do Cadastro Central 
de Empresas, segundo o ano de nascimento - Brasil - 2008-2019 
 
Tabela 1.2.2.a - Taxa de sobrevivência média das empresas nascidas de 2008 a 2019, segundo 
os anos de vida, por setor Cultural e total do Cadastro Central de Empresas (%) - Brasil 
 
Tabela 1.2.3 - Empresas de alto crescimento, pessoal ocupado assalariado, salários e outras 
remunerações, com indicação das respectivas taxas, e salário médio mensal, para as atividades 
do setor cultural e do Cadastro Central de Empresas - Brasil - 2008-2019 
 
Tabela 1.2.4 - Principais indicadores de Demografia das Empresas, segundo os domínios culturais 
e total do Cadastro Central de Empresas - Brasil - 2019 
 
   Pesquisas estruturais em empresas 
 
Tabela 2.1 - Número de empresas nos setores econômicos total e cultural, com indicação do 
coeficiente de variação - Brasil - 2009, 2017-2019 
 
Tabela 2.2 - Pessoal ocupado nos setores econômicos total e cultural, com indicação do 
coeficiente de variação - Brasil - 2009, 2017-2019 
 
Tabela 2.3 - Salários, retiradas e outras remunerações nos setores econômicos total e cultural, 
com indicação do coeficiente de variação - Brasil - 2009, 2017-2019 
 
Tabela 2.4 - Receita líquida no setor econômico total, nos domínios e nas atividades culturais, 
com indicação do coeficiente de variação - Brasil - 2009, 2017-2019 
 
Tabela 2.5 - Custos totais nos setores econômicos total e cultural, com indicação do coeficiente 
de variação - Brasil - 2009, 2017-2019 
 
Tabela 2.6 - Valor bruto da produção nos setores econômicos total e cultural, com indicação do 
coeficiente de variação - Brasil - 2009, 2017-2019 



Tabela 2.7 - Consumo intermediário nos setores econômicos total e cultural, com indicação do 
coeficiente de variação - Brasil - 2009, 2017-2019 
 
Tabela 2.8 - Valor adicionado nos setores econômicos total e cultural, com indicação do 
coeficiente de variação - Brasil - 2009, 2017-2019      
       

Gastos da administração pública 
 
Tabela 3.1 - Despesa total com cultura, segundo as esferas de governo - Brasil - 2009-2020   
 
Tabela 3.2 - Participação da despesa com cultura no total da despesa - Brasil - 2009-2020 
         
Tabela 3.3 - Análise comparativa das despesas por funções consolidadas pelas três esferas de 
governo - Brasil - 2009-2020 
 
Tabela 3.4 - Análise comparativa das despesas de cultura consolidadas pelas três esferas de 
governo, por subfunções - Brasil - 2009-2020 
 
Tabela 3.5 - Análise comparativa das despesas por funções consolidadas pelas três esferas de 
governo, por funções - Brasil - 2011-2019 
 
Tabela 3.6 - Despesa per capita consolidada com cultura, segundo as grandes regiões - Brasil - 
2009-2020 
 
Tabela 3.7 - Despesa com cultura dos governos estaduais, segundo as Grandes Regiões e 
Unidades da Federação - 2009-2020 
 
Tabela 3.8 - Despesa com cultura dos governos municipais, segundo as Grandes Regiões e 
Unidades da Federação - 2009-2020 
 
Tabela 3.9 - Distribuição percentual da despesa municipal com cultura, segundo as classes de 
tamanho da população dos municípios - Brasil - 2009-2020 
 
Tabela 3.10 - Captação de recursos, renúncia fiscal e investimento privado - Brasil - 2009-2020 
 
Tabela 3.11 - Projetos culturais aprovados no programa de incentivo à cultura e valor captado 
total, segundo as Unidades da Federação - 2009-2020 
             

Índice de Preços da Cultura – IPCult 
 
Tabela 4.1 - Estrutura de classificação do Índice de Preços da Cultura - IPCult com 7 grupos e 35 
subitens contidos na cesta nacional do SNIPC derivada a partir da POF 2008-09 
 
Tabela 4.2 - Estrutura de classificação do Índice de Preços da Cultura - IPCult com 7 grupos e 30 
subitens contidos na cesta nacional do SNIPC derivada a partir da POF 2017-18 
 

 



Gastos das famílias 
 
Tabela 5.1 - Despesa de consumo monetária e não monetária média mensal familiar, total e com 
cultura segundo condicionantes selecionados, com indicação do coeficiente de variação - Brasil 
- 2017-2018 
 
Tabela 5.1.1 - Coeficiente de variação da despesa de consumo monetária e não monetária média 
mensal familiar, total e com cultura segundo condicionantes selecionados - Brasil - 2017-2018 
 
Tabela 5.2 - Despesa monetária e não monetária média mensal familiar com cultura, por forma 
de aquisição, com indicação do coeficiente de variação - Brasil - 2017-2018 
 
Tabela 5.2.1 - Coeficiente de variação da despesa monetária e não monetária média mensal 
familiar com cultura, por forma de aquisição - Brasil - 2017-2018 
 
Tabela 5.3 - Despesa de consumo média mensal familiar com cultura, por tipo de aquisição, 
segundo condicionantes selecionados, com indicação do número e tamanho médio das famílias, 
com indicação do coeficiente de variação - 2017-2018 
 
Tabela 5.3.1 - Coeficiente de variação da despesa de consumo média mensal familiar com 
cultura, por tipo de aquisição, segundo condicionantes selecionados, com indicação do número 
e tamanho médio das famílias - 2017-2018 
        
Tabela 5.4 - Despesa de consumo média mensal familiar com cultura, por tipo de aquisição, 
segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação, com indicação do número e tamanho 
médio das famílias, com indicação do coeficiente de variação - 2017-2018 
 
Tabela 5.4.1 - Coeficientes de variação da despesa de consumo média mensal familiar com 
cultura, por tipo de aquisição, segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação, com 
indicação do número e tamanho médio das famílias - 2017-2018 
 

Ocupação no setor cultural (formal e informal) 
 
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 - 2014/2020 
 
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 - 2014/2020 
 
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 - 2014/2020 
 
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 - 2014/2020 



 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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, por tipo de ocupação formal ou 
informal, com indicação do coeficiente de variação, segundo Grandes Regiões, Unidades da 
Federação e Municípios das Capitais – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 
– 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 
– 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 
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 – 2014/2020 
 



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 2016/2019 
 
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 2016/2019 
 
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 2016/2019 
 
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 2016/2019 
 
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 2016/2019 
 
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 2016/2019 
 
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 2016/2019 
 
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 2016/2019 
 
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 2016/2019 
 
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 2016/2019 



 
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 2016/2019 
 
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 2016/2019 
 
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 – 2016/2019 
 
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 – 2016/2019 
 
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 – 2016/2019 
 
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 – 2016/2019 
 

Regiões de influência das cidades - REGIC 
 
Quadro 8.1 - Descrição das variáveis utilizadas nas tabelas 8.1 e 8.2 
 
Tabela 8.1 - Variáveis relevantes para caracterizar deslocamentos para atividades culturais 
segundo os Municípios – 2018 
 
Tabelas 8.2 - Variáveis relevantes para caracterizar os municípios com maior atratividade 
específica para atividades culturais em comparação aos demais temas investigados na pesquisa 
REGIC, segundo 291 municípios - 2014-2019 


