ANEXO II - QUADRO 3
CATEGORIAS E CLASSES CNAE 2.0 DE ECONOMIA CRIATIVA

CATEGORIA
ECONOMICA CRIATIVA

CÓDIGO
CNAE

ARQUITETURA E DESIGN

32116
32124
71111
74102

Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria
Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes
Serviços de arquitetura
Design e decoração de interiores

ARTES PERFOMÁTICAS

90019
90035
94936

Artes cênicas , espetáculos e atividades complementares
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

ARTES VISUAIS, PLÁSTICAS E
ESCRITA

74200
90027

Atividades fotográficas e similares
Criação artística

AUDIOVISUAL

32205
59111
59120
59138
59146
59201
60101
60217
60225
77225

Fabricação de instrumentos musicais
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
Atividades de exibição cinematográfica
Atividades de gravação de som e de edição de música
Atividades de rádio
Atividades de televisão aberta
Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares

EDIÇÃO E IMPRESSÃO

58115
58123
58131
58191
58212
58221
58239
58298
63917

Edição de livros
Edição de jornais
Edição de revistas
Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de jornais
Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Agências de notícias

ENSINO E CULTURA

85929
85937

Ensino de arte e cultura
Ensino de idiomas

INFORMÁTICA

62015
62023
62031
62040
62091
63119
63194

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis
Consultoria em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serv. hospedagem na internet
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

91023

Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios
históricos e atrações similares
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental

PATRIMÔNIO

91031

DESCRIÇÃO

PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO

72100
72207

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

73114
73122

Agências de publicidade
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto veículos de comunicação

Fonte: Fundap (2011)

ANEXO II - QUADRO 3
CATEGORIAS E CLASSES CNAE 2.0 ADICIONAIS DE ECONOMIA CRIATIVA

CATEGORIA
ECONOMICA CRIATIVA

CÓDIGO
CNAE

ARQUITETURA E DESIGN

81303

Atividades paisagísticas

ENTRETENIMENTO

82300
93112

Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos
Parques de diversão e parques temáticos

ESPORTE

93131
93115

Atividades de condicionamento físico
Gestão de instalações de esportes

GASTRONOMIA

56112
56121
56201

Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação de bebidas
Serviços ambulantes de alimentação
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada

TURISMO

79112
55108
79121
49507

Agências de viagens
Hotéis e similares
Operadores turísticos
Trens turísticos, teleféricos e similares

Fonte: Fundap (2011)

DESCRIÇÃO

