
 
 

ANEXO I – LISTA DE CNAE 

 

1 – Quais as CNAEs dos espaços culturais estão relacionadas à cultura? 

ARTES CÊNICAS 

SEGMENTO CULTURAL CNAE 

Circo 

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 
não especificados anteriormente - 9001-9/99 
Produção de espetáculos circenses, de marionetes e 
similares - 9001-9/04 
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e 
outras atividades artísticas - 9003-5/00 

Dança 

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 
não especificados anteriormente - 9001-9/99 
Produção de espetáculos de dança - 9001-9/03 
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e 
outras atividades artísticas - 9003-5/00 

Teatro (incluindo óperas ou 
musicais) 

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e 
outrasatividades artísticas - 9003-5/00 

Produção teatral - 9001-9/01 

Artes cênicas, espetáculos e atividades 

complementares não especificados anteriormente - 

9001-9/99 

Teatro de formas animadas, de 
mamulengos, 
bonecos e congêneres 

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e 

similares - 9001-9/04 

Artes cênicas, espetáculos e atividades 

complementares não especificados anteriormente - 

9001-9/99 

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e 
outras 

atividades artísticas - 9003-5/00 

Produção teatral - 9001-9/01 
Desfile de cortejo da cultura 
popular e de 
escola de samba 

Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares 

não especificados anteriormente - 9001-9/99 

Construção e manutenção de 

salas de teatro ou centros 

culturais comunitários em 

municípios com menos de 

100.000 (cem mil) 

habitantes 
 
 

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e 

outras atividades artísticas - 9003-5/00 

Serviços de engenharia - 7112-0/00 

Serviços de arquitetura - 7111-1/00 

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e 

arquitetura não especificadas anteriormente - 7119-7/99 

Atividades de organizações associativas ligadas à cultura 
e a arte - 9493-6 

Ações de capacitação e 
treinamento de 
pessoal 

Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 
- 

8592-9/99 

Ensino de dança - 8592-9/01 

Ensino de artes cênicas, exceto dança - 8592-9/02 



 
 

ARTES VISUAIS 
SEGMENTO CULTURAL CNAE 

Exposição de Artes 

Atividades de artistas plásticos, jornalistas 
independentes e escritores - 9002-7/01 
Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas - 
9003-5/00 
Atividades de design não especificadas 
anteriormente -7410-2/99 

Laboratórios fotográficos - 7420-0/03 
Atividades de produção de fotografias 
aéreas e submarinas - 7420-0/02 

Atividades de produção de fotografias, 
exceto aérea e submarina - 7420-0/01 

Design de interiores - 7410-2/02 

Design de produto - 7410-2/03 
Atividades de design não especificadas 
anteriormente - 7410-2/99 

Design 

Design de interiores - 7410-2/02 

Design de produto - 7410-2/03 
Atividades de design não especificadas 
anteriormente - 7410-2/99 

Artes Plásticas 
Restauração de obras de arte - 9002-7/02 

Atividades de artistas plásticos, jornalistas 
independentes e escritores - 9002-7/01 

Moda 
Design de produto - 7410-2/03 
Atividades de design não especificadas 
anteriormente - 7410-2/99 

Ações educativo-culturais 

Ensino de arte e cultura não especificado 
anteriormente - 8592-9/99 

Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente - 8599-6/99 

MÚSICA 
SEGMENTO CULTURAL CNAE 

Música erudita, instrumental, popular 
cantada 

e canto coral 

Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte - 9493-6/00 

Produção musical - 9001-9/02 

Gestão de espaços para artes cênicas, 
espetáculos e outras atividades artísticas - 
9003-5/00 

Fabricação de instrumentos musicais, peças 
e acessórios - 3220-5/00 

Atividades de gravação de som e de edição 
de música - 5920-1/00 

Ações de capacitação e treinamento de 

pessoal 

Ensino de música - 8592-9/03 

HUMANIDADES 
SEGMENTO CULTURAL CNAE 
 
Aquisição, manutenção, preservação, 

 

Atividades de organizações associativas 



 
 
restauração ou doação de acervos 
bibliográficos, bem como treinamento de 

pessoal para manutenção de acervos 

ligadas à cultura e à arte - 9493-6/00 

Atividades de bibliotecas e arquivos - 9101-
5/00 

 
Eventos Literários 

Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte - 9493-6/00 

Edição de livros - 5811-5/00 

Livros ou obras de referência, impressos ou 

eletrônicos, de valor artístico, literário ou 

humanístico 

Atividades de artistas plásticos, jornalistas 

independentes e escritores - 9002-7/01 

Edição integrada à impressão de livros - 
5821-2/00 

Edição de livros - 5811-5/00 

Ações educativo-culturais de incentivo à 

leitura. 

Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte - 9493-6/00 

Edição de livros - 5811-5/00 

 
Periódicos e Outras Publicações 

Atividades de artistas plásticos, jornalistas 
independentes e escritores - 9002-7/01 

Edição integrada à impressão de revistas - 
5823-9/00 
Edição integrada à impressão de jornais não 
diários - 5822-1/02 

Edição integrada à impressão de jornais 
diários - 5822-1/01 

Edição de revistas - 5813-1/00 

Edição de jornais não diários - 5812-3/02 

Edição de jornais diários - 5812-3/01 

Ações de formação e capacitação em geral 

incluindo gestão e empreendedorismo 

cultural 

Outras atividades de ensino não 

especificadas anteriormente - 8599-6/99 

PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E 
IMATERIAL 

SEGMENTO CULTURAL CNAE 
Preservação, doação, aquisição, 

documentação ou digitalização de acervos 

tombados, bem como treinamento de 

pessoal 

para manutenção do acervo. 

Atividades de bibliotecas e arquivos - 9101-
5/00 

Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares - 9102-3/01 

Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte - 9493-6 

Preservação, restauração, conservação, 

salvaguarda, identificação, registro do 

patrimônio cultural material e imaterial. 

Atividades de organizações associativas 

ligadas à cultura e à arte - 9493-6 

Serviços de engenharia – 7112-0/00 

Serviços de arquitetura – 7111-1/00 

Atividades técnicas relacionadas à 
engenharia e arquitetura não especificadas 
anteriomente – 7119-7/99 

Atividades de museus e exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares – 9102-3/01  



 
 

Atividades de blibliotecas e arquivos – 9101-
5/00 

Ações educativo-culturais, inclusive 

seminários, oficinas e palestras, visando a 

preservação do patrimônio material, 

imaterial ou de acervos de valor cultural 

Ensino de arte e cultura não especificado 

anteriormente - 8592-9/99 

Outras atividades de ensino não 
especificadas anteriormente - 8599-6/99 

Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte - 9493-6 

 
 
 
Elaboração de projetos de arquitetura e 

urbanismo 

Serviços de engenharia - 7112-0/00 

Serviços de arquitetura - 7111-1/00 

Atividades técnicas relacionadas à 

engenharia e arquitetura não especificadas 

anteriormente - 7119-7/99 

Serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia - 7119-7/03 

Construção e manutenção de equipamentos 

culturais em geral 

Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e a arte - 9493-6 

Serviços de engenharia - 7112-0/00 

Serviços de arquitetura - 7111-1/00 

Atividades técnicas relacionadas à 

engenharia e arquitetura não especificadas 

anteriormente - 7119-7/99 

Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares - 9102-3/01 

Restauração e conservação de lugares e 
prédios históricos - 9102-3/02 

MUSEUS E MEMÓRIA 

SEGMENTO CULTURAL CNAE 

Preservação, doação, aquisição, 

documentação ou digitalização de acervos. 

Atividades de bibliotecas e arquivos - 9101-
5/00 

Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares - 9102-3/01 

Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte - 9493-6 

Planos anuais de atividades, planos 

museológicos e espaços museais 

Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares - 9102-3/01 
Restauração e conservação de lugares e 
prédios históricos - 9102-3/02 
Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte - 9493-6 

Exposições realizadas em museu ou 

organizadas com acervos museais 

Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares - 9102-3/01 

Atividades de organizações associativas 
ligadas à cultura e à arte - 9493-6 

 Atividades de organizações associativas 



 
 

 
Ações educativas culturais, pesquisa, 

identificação, registro ou promoção da 

memória. 

ligadas à cultura e à arte - 9493-6 

Atividades de museus e de exploração de 
lugares e prédios históricos e atrações 
similares - 9102-3/01 

Ensino de arte e cultura não especificado 
anteriormente - 8592-9/99 

Outras atividades de ensino não especificada 
anteriormente - 8599-6/99 

 
Construção, restauração ou reforma de 

museu. 

Construção de obras-de-arte especiais - 
4212-0/00 

Serviços de engenharia - 7112-0/00 

Serviços de arquitetura - 7111-1/00 

Atividades técnicas relacionadas à 

engenharia e arquitetura não especificadas 

anteriormente - 7119-7/99 

Serviços de desenho técnico relacionados à 
arquitetura e engenharia - 7119-7/03 

Restauração e conservação de lugares e 
prédios históricos- 9102-3/02 

AUDIOVISUAL  

SEGMENTO CULTURAL CNAE 

Produção de conteúdo audiovisual de curta 

metragem 

Atividades de produção cinematográfica, de 
vídeos e de programas de televisão - 5911-
1/99 

Atividades de pós-produção 
cinematográfica, de vídeos e de programas 
de televisão 5912-0/99 

Produção de filmes para televisão e internet 
- 5911-1/99 

Produção de conteúdo de audiovisual de 

média metragem. 

 

Produção televisiva (não seriada)  

Produção de Webserie.  

Produção radiofônica Atividades de rádio - 6010-1/00 

Ações de capacitação e treinamento de 

pessoal 

Ensino de arte e cultura não especificado 
anteriormente - 8592-9/99; 

Atividades de produção cinematográfica, de 
vídeos, e de programas de televisão - 5911-
1/99. 

 
Atividades de pós produção cinematográfica, 
de vídeos, e de programas de televisão - 
5912-0/99 

 

*Fonte de pesquisa: Secretaria Especial da Cultura 


