
 
 

EM 2019, VALOR ADICIONADO PELO SETOR CRIATIVO BAIANO ALCANÇA 
R$ 6,6 BILHÕES  

 
Por seus efeitos multiplicadores, os segmentos que compõem a economia criativa têm 

a capacidade de gerar impactos socioeconômicos diversos, conforme ocorre na 

economia da Bahia, onde é evidente a estreita relação entre a evolução histórica, 

econômica e social do estado e o setor cultural. Considerando essa relevância, a 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) está construindo 

indicadores que evidenciam a importância de se propor políticas públicas destinadas à 

centralidade da economia criativa, bem como identificar situações que apontem para 

oportunidades de investimentos. 

O objetivo desse trabalho é medir a dimensão e evolução do Valor Agregado das 

atividades criativas e a sua conexão com a geração de empregos. A estimativa do Valor 

Agregado projetada pela SEI abrange o período de 2011 a 2019. A elaboração desses 

indicadores teve como base o manual metodológico construído pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura – UNESCO (ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, 2014)1.  

Para a UNESCO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CIENCIA Y LA CULTURA, 2014), a economia criativa se apresenta como alternativa para 

promover o desenvolvimento econômico de países emergentes pela capacidade de 

proporcionar crescimento sustentável, dinamizar o comércio e reduzir o desemprego, 

mesmo que, muitas vezes, sejam oportunidades informais.  

Para mesurar estatisticamente as atividades culturais, a UNESCO elenca os segmentos 

que possuem abrangência e profundidade com a cultura, permitindo, contudo, que se 

tenha sensibilidade e flexibilidade para captar as especificidades regionais e nacionais 

– visto que os bens e serviços culturais diferenciam-se dos demais por englobarem 

valores materiais, intelectuais, emocionais e espirituais.  

                                                           
1
 Indicadores Unesco de Cultura para el Desarrollo – Manual Metodológico – Paris, 2014 



 
 

Seguindo a metodologia chancelada por organismos internacionais (ORGANIZACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, 2014) e 

pelo IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019), foram selecionados 

três grandes grupos de subatividades para compor o quadro da economia criativa na 

Bahia: Atividades Culturais (editorial, audiovisual, festas e celebrações, produção 

artística, equipamentos artísticos e culturais, música, artesanato); Criações Funcionais 

– Serviços Criativos de Base Cultural (arquitetura e design, publicidade); Atividades 

Relacionadas ao Segmento Criativo (atividades comerciais, gastronomia, tecnologia da 

informação, atividades industriais, pesquisa e desenvolvimento). Desse modo, chegou-

se ao total de 62 Códigos Nacionais de Atividade Econômica (CNAEs), conforme pode 

ser visto no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Quadro 1 

Atividades econômicas pertencentes ao setor cultural 

 

Fonte: IINSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019. 

Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAEs) para as atividades culturais na Bahia
Códico CNAE DESCRIÇÃO CNAE 2.0

1629 Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material trançado não especificados anteriormente, exceto móveis

1811 Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas

1812 Impressão de material de segurança

1813 Impressão de materiais para outros usos

1821 Serviços de pré-impressão

1822 Serviços de acabamentos gráficos

1830 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte

2349 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente

2640 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo

3211 Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria

3212 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

3220 Fabricação de instrumentos musicais

4753 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4756 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4757 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4761 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

4762 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

5611 Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

5612 Serviços ambulantes de alimentação

5620 Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada

5811 Edição de livros

5812 Edição de jornais

5813 Edição de revistas

5819 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

5821 Edição integrada à impressão de livros

5822 Edição integrada à impressão de jornais

5823 Edição integrada à impressão de revistas

5911 Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

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

5913 Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

5914 Atividades de exibição cinematográfica

5920 Atividades de gravação de som e de edição de música

6010 Atividades de rádio

6021 Atividades de televisão aberta

6022 Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura

6201 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6202 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

6203 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

6204 Consultoria em tecnologia da informação

6209 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

6319 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6391 Agências de notícias

7111 Serviços de arquitetura

7119 Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia

7210 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

7311 Agências de publicidade

7312 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

7319 Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7410 Design e decoração de interiores

7420 Atividades fotográficas e similares

7490 Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

7721 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7722 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares

7739 Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente

8130 Atividades paisagísticas

8230 Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

9001 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares

9002 Criação artística

9003 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

9101 Atividades de bibliotecas e arquivos

9102 Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares

9103 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental



 
 

A fonte dos dados utilizada para a execução desse trabalho foi o Sistema de Contas 

Regionais (SCR), calculado e divulgado pela SEI (SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS 

ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA, 2021). 

Cálculo do Valor Agregado  

O Valor Agregado de um segmento é o seu produto, deduzidos os insumos e serviços 

na sua produção, ou seja, é o Valor da Produção, subtraindo o Consumo Intermediário. 

          

Em que: 

   corresponde ao Valor Agregado; 
    é o Valor Bruto da Produção; e 
   é o Consumo Intermediário, que corresponde ao valor dos insumos. 
 
Seguindo estes princípios, a estimativa de participação da economia criativa no Valor 

Adicionado do estado é calculada pelo Valor Bruto de Produção (VBP) dos grandes 

grupos compostos pelos respectivos CNAEs. Desse valor bruto é subtraído o Consumo 

Intermediário (CI), ou seja, o cálculo dos custos envolvidos no processo de geração do 

Valor Bruto para se chegar ao Valor Adicionado. 

 

RESULTADOS PARA 2019 

A série histórica contida no Gráfico 1 aponta para uma relativa estabilidade do 

segmento de economia criativa na Bahia, com participação média de 2,88% no Valor 

Agregado do estado, entre 2011 e 2019. Nos anos de 2013 e 2018, registrou-se um 

desempenho um pouco superior (3,14%). Quando se observa as subatividades 

relacionadas às Atividades Culturais, vê-se que estas, desde 2016, mantiveram-se 

inalteradas. Entretanto, os melhores desempenhos foram para o audiovisual (43%) e 

festas e celebrações (27,1%). As Atividades de Serviços Criativos de Base Cultural 

foram crescentes desde 2016. Nos dois últimos anos, o destaque ficou por conta da 



 
 

publicidade, que representou em média 60,0% do VA total desse subgrupo. É certo 

que a principal liderança da economia criativa na Bahia decorre do desempenho 

apresentado pelas Atividades Relacionadas ao Segmento Criativo, particularmente, a 

subatividade de Gastronomia, que em seu agrupamento responde por 67,6% do valor 

agregado gerado; seguido pelas atividades comerciais e de tecnologia da informação. 

 

Como se pode ver no Gráfico 1, em 2019, o leve recuo na participação da economia 

criativa, relativamente a 2018, decorreu do desempenho das subatividades associadas 

a alimentação, comércio e informação e comunicação.      

A despeito das leves inflexões, como a observada em 2019, os resultados revelam a 

importância da contribuição das atividades criativas para a economia baiana. Seja em 

termos do valor adicionado ou da geração de empregos, a economia criativa, por seus 

efeitos multiplicadores simbólicos, econômicos e sociais, pode ampliar o seu papel 

como vetor de desenvolvimento para a Bahia.   

 

Pesquisadores, planejadores e elaboradores de políticas públicas, ao disporem de uma 

plataforma de dados sobre os segmentos criativos, poderão avaliar e planejar ações 
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Gráfico 1  
Participação Percentual do VA da Cultura no VA Total da Bahia - 
2011 a 2019 

Elaborado pela Coref/SEI com base nas contas regionais da Bahia 
Fonte: SEI 



 
 

destinadas aos transbordamentos de políticas de incentivo à atividade criativa do 

estado da Bahia. 
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