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Resumo 

O setor artístico-cultural e criativo, em uma perspectiva econômica, já se encontrava em crise 
no Brasil antes da pandemia. No entanto, os impactos causados pelas necessárias medidas de 
isolamento social para conter a disseminação do vírus foram sentidas, principalmente, naqueles 
setores que dependiam da aglomeração de público, como é o caso das atividades artísticas e 
culturais. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo mapear as atividades artístico-
culturais em Belo Horizonte (MG) e dimensionar as perdas ocasionadas pela pandemia no setor 
cultural e criativo, bem como analisar o perfil dos agentes individuais no setor. Para isso, foi 
realizada uma pesquisa on-line, respondida por agentes atuantes no setor cultural na cidade, 
entre setembro e outubro de 2021, e uma análise comparativa com o perfil dos respondentes 
em base secundária mais robusta, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua 
(PNAD-C) realizada pelo IBGE. A análise deste múltiplo conjunto de informações sugere que 
o setor artístico, cultural e criativo em Belo Horizonte, apesar de bastante atingido pela 
suspensão das atividades durante a pandemia, sobreviveu de forma resiliente e contribui em 
muito para melhorar o bem-estar da população durante o período, produzindo e apresentando 
em ambiente virtual. Contudo, incorporada à crise econômica que assola o país, a retomada das 
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atividades artísticas, culturais e criativas se dá vagarosamente, evidenciando a importância do 
fomento ao setor por meio de políticas públicas para mitigar esses efeitos. 

Palavras-chave: setor cultural; pandemia; cidade.  

Resumen 

El sector artístico-cultural y creativo, desde una perspectiva económica, ya estaba en crisis en 
Brasil antes de la pandemia. Sin embargo, los impactos causados por las necesarias medidas 
de aislamiento social para contener la propagación del virus se hicieron sentir principalmente 
en aquellos sectores que dependían de la aglomeración de público, como es el caso de las 
actividades artísticas y culturales. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo 
mapear las actividades artístico-culturales en Belo Horizonte (MG) y dimensionar las pérdidas 
causadas por la pandemia en el sector cultural y creativo, así como analizar el perfil de los 
agentes individuales del sector. Para este fin, se realizó una encuesta en línea, respondida por 
agentes activos en el sector cultural de la ciudad, entre septiembre y octubre de 2021, y un 
análisis comparativo con el perfil de los encuestados en una base secundaria más robusta, la 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD-C) realizada por el IBGE. El 
análisis de este conjunto múltiple de información sugiere que el sector artístico, cultural y 
creativo de Belo Horizonte, aunque se vio muy afectado por la suspensión de actividades 
durante la pandemia, sobrevivió de manera resiliente y contribuyó en gran medida a mejorar el 
bienestar de la población durante el período produciendo y presentando en un entorno virtual. 
Pero, incorporada a la crisis económica que asola el país, la reanudación de las actividades 
artísticas, culturales y creativas se produce lentamente, lo que pone de manifiesto la 
importancia de promover el sector a través de políticas públicas que mitiguen estos efectos. 

Palabras clave: sector cultural; pandemia; ciudad. 

Abstract 

The artistic-cultural and creative sector, from an economic perspective, was already in crisis in 
Brazil before the pandemic. However, the impacts caused by the necessary measures of social 
isolation to contain the spread of the virus were felt, especially in those sectors that depended 
on the agglomeration of the public, as is the case of artistic and cultural activities. In this 
context, the present study aimed to map the artistic-cultural activities in Belo Horizonte (MG) 
and measure the losses caused by the pandemic in the cultural and creative sector, as well as 
analyze the profile of individual agents in the sector. To this end, an online survey was 
conducted, answered by agents active in the cultural sector in the city between September and 
October 2021, and a comparative analysis with the profile of respondents in a more robust 
secondary database, the Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD-C) 
conducted by the IBGE. The analysis of this multiple set of information suggests that the 
artistic, cultural, and creative sector in Belo Horizonte, although badly hit by the suspension of 
activities during the pandemic, survived resiliently and contributed greatly to improving the 
well-being of the population during the period, producing and presenting in a virtual 
environment. However, incorporated into the economic crisis ravaging the country, the 
resumption of artistic, cultural, and creative activities is slow, highlighting the importance of 
promoting the sector through public policies to mitigate these effects. 

Keywords: cultural sector; pandemic; city. 



 
 

1. Introdução 

Em 2020, os impactos da pandemia da Covid-19 e as necessárias medidas de isolamento social 

para conter a disseminação do vírus foram sentidas em todos os setores. Na cultura não foi 

diferente, gerando graves impactos entre os e as profissionais que atuam no ramo - um dos 

primeiros a interromper suas atividades e um dos últimos que poderá retomá-las. O contexto 

de pandemia trouxe ameaças em relação ao aspecto social e político, com o acirramento das 

desigualdades em diversos níveis, incluindo aspectos de classe, raça e gênero; acesso 

educacional e cultural; e acesso aos meios digitais. O setor cultural foi diretamente afetado a 

partir das regras de restrição à circulação de pessoas e de paralisação de atividades, em seus 

diversos níveis de realização. 

Como praticamente todos os centros urbanos do mundo, Belo Horizonte sofreu com o advento 

da pandemia de COVID-19, uma vez que, entre outros impactos, muitos de seus serviços foram 

suspensos, o que inclui os do setor artístico-cultural e criativo. A cidade está situada no sudeste 

do Brasil, é a capital de Minas Gerais e tem 2,53 milhões de habitantes, segundo estimativas 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021). Sua vocação para produção e 

fruição de artes e cultura, notadamente teatro, dança, música e audiovisual, é nacionalmente 

reconhecida, além de ter conquistado, em 2019, o selo de Cidade Criativa pela Gastronomia da 

UNESCO. 

A presente pesquisa teve como objetivo mapear as atividades artístico-culturais na cidade e 

dimensionar as perdas ocasionadas pela pandemia sobre as atividades artístico-culturais e 

criativas. Para isso, foi realizada uma pesquisa on-line10 intitulada “Os Impactos da Pandemia 

nas Culturas de Belo Horizonte”11 , respondida por agentes atuantes no setor cultural na cidade, 

entre 21 de setembro e 26 de outubro de 2021.  

 
10 Disponibilizado na plataforma Google Forms. 
11 O formulário foi elaborado pelas equipes da UFMG (Grupo de Pesquisa em Economia da Cultura e Diretoria 
de Ação Cultural) e pela equipe da Diretoria de Políticas Culturais e Participação Social da SMC-PBH (Anexo I), 
tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG (CEP-UFMG), conforme parecer 4964703, em 
11 de setembro de 2021.  
 



 
O presente estudo pretende também analisar o perfil dos agentes individuais no setor artístico-

cultural e criativo que compõem a amostra desta pesquisa primária vis-à-vis o perfil dos 

respondentes em base secundária mais robusta como é a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio Contínua (PNAD-C) realizada pelo IBGE. Busca-se, com isso, avaliar se a 

composição demográfica e do posto de trabalho da pesquisa primária reflete a da PNAD-C. 

Caso não haja essa constatação, identificar quais são os vieses e as razões para tal. Além disso, 

pretende-se analisar se a dimensão do impacto da pandemia sobre a atividade desses agentes é 

a mesma em ambas as fontes, considerando o quarto trimestre de 2021, período que abarcou o 

mês de preenchimento do formulário on-line.  

Para tanto, este artigo se divide em cinco seções além desta introdução. A primeira apresenta a 

contextualização do setor artístico-cultural e criativo em Belo Horizonte no período de 

pandemia; a seguinte descreve as fontes de dados utilizadas; a terceira seção aborda a 

comparação entre a amostra primária e a PNAD-C para o mesmo período; a penúltima seção 

traz os achados da pesquisa primária e, finalmente, na última seção, são tecidas as 

considerações conclusivas. 

2. Contextualização do Setor na Pandemia 

O setor artístico-cultural e criativo, em uma perspectiva econômica, isto é, em termos de fluxos 

de produção, difusão/distribuição, consumo e fruição de bens e serviços culturais, de um modo 

geral, já se encontrava em crise no Brasil antes da pandemia.  

Ao se analisar os dados do Sistema de Indicadores e Informações Culturais do IBGE 

(compêndio de indicadores baseado em várias fontes de dados) divulgados em dezembro de 

2019, observam-se alguns registros negativos: 

1) Participação do valor adicionado do setor (o IBGE inclui aqui telecomunicações) 

na economia caiu de 12,18% em 2007 para 10,08% em 2017, cerca de dois pontos 

percentuais; 

2) Ainda, em termos de participação, o setor detinha 8% do total das empresas 

brasileiras em 2007 reduzindo para 6,5% em 2017; 



 
3) Houve redução de 2,25% no montante de recursos captados por meio das leis de 

incentivo entre 2011 e 2018; além disso, verifica-se não só a redução do gasto 

público em cultura como também a capacidade de execução; 

4) Entre 2014 e 2018, o número de ocupados no setor permaneceu estável em 5,2 

milhões de pessoas.  

Entre 2004 e 2012, atendido por boas práticas e políticas culturais de estímulo à diversidade, 

fomento, financiamento, inclusão e democratização do acesso, o setor artístico, criativo e 

cultural cresceu e vivenciou um auge em sua história, para depois sofrer com a descontinuidade 

de políticas públicas, com a crise econômica propriamente dita e, mais recentemente, com o 

retrocesso multidimensional ocasionado pela atual gestão pública federal. 

Nesse contexto de crise, adveio a pandemia, com o fechamento de espaços culturais e a 

suspensão de eventos para evitar aglomerações de pessoas e a consequente proliferação do 

vírus da COVID-19. Certamente, o turismo e a cultura foram os setores mais afetados, posto 

que a natureza dessas atividades requer deslocamento e proximidade, contrários ao isolamento 

social. 

Se houve um ponto positivo em todo esse processo, foi por nos encontrarmos sob a égide da 

digitalização e as plataformas terem propiciado não somente a produção como também a 

difusão cultural. No entanto, cabe ressaltar que, como tudo nesse sistema, particularmente no 

Brasil, tal possibilidade de acesso é muito mal distribuída, o que intensifica as desigualdades 

sócio-históricas já conhecidas. 

Logo no início da pandemia, o Observatório de Economia Criativa (OBEC da UFRB) 

desenvolveu um estudo intitulado “Impactos da Covid-19 na Economia Criativa” por 

intermédio de um survey em plataforma on-line. O questionário ficou disponível entre o final 

de março e o final de julho de 2020 e se direcionou a trabalhadores e empreendimentos da 

economia criativa no Brasil. Apresentam-se a seguir os principais resultados apontados no 

Relatório: 

1) Até o mês de março de 2020, 80,7% dos respondentes não possuíam vínculo 

empregatício formal; 



 
2) 71,2% dos indivíduos e 77,8% das organizações só tinham reservas financeiras para 

se garantir por um período máximo de três meses; 

3) Quase 80% dos respondentes cancelaram entre 50% e 100% de suas atividades no 

período; 

4) 65,8% das organizações tiveram que fazer algum tipo de redução de contratos e 

50,2% demitiram trabalhadores. 

5) Mais de 80% acreditavam que suas receitas estariam comprometidas até o final de 

2020.  

No entanto, o setor artístico-cultural e criativo não ficou paralisado. Segundo a pesquisa, mais 

de 40% dos indivíduos e das organizações se dedicavam a novos projetos e produtos. Além de 

declararem que não precisavam apenas de recursos financeiros, mas também de capacitação, 

serviços e infraestrutura que possibilitassem a adaptação das atividades ao ambiente digital. 

Já em um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo Sebrae, que recorreu 

a entrevistas com representantes de 546 empresas do setor cultural e criativo no Brasil no 

período de maio a junho de 2020, registrou-se que 88,6% dessas empresas sofreram redução 

no faturamento, 63,4% tiveram que paralisar atividades e 19,3% realizaram demissões devido 

à pandemia. A maioria ressaltou que o setor tem dificuldade de acesso ao crédito, em razão da 

presença significativa de micro e pequenas empresas e de ativos intangíveis que não são 

considerados nas políticas de financiamento do setor bancário. Ainda, de acordo com os 

resultados do estudo, 80% das empresas consideravam “extremamente importante” a abertura 

de editais e a ampliação de patrocínios. 

Quanto ao consumo e fruição de cultura durante a pandemia, a pesquisa realizada pelo Itaú 

Cultural e o Datafolha sobre hábitos, expectativa de reabertura e comportamento digital no 

período de 5 a 14 de setembro de 2020, com 1500 respondentes evidenciou que: i) cinema e 

shows musicais eram as atividades mais comuns e, portanto, as que mais brasileiros sentiram 

falta durante o período de fechamento de espaços; ii) 38% disseram que o fechamento afetou 

o entretenimento e a diversão, enquanto 20% a interação entre as pessoas e iii) cinema, museus 

e teatro são atividades mais citadas por moradores da região metropolitana, entre as atividades 

que pretendem priorizar com a reabertura. 



 
Os resultados desses trabalhos atentam para os efeitos negativos da pandemia sobre o setor, o 

qual já vinha enfrentando situação crítica. É certo que as políticas públicas teriam que 

contemplar capacitação e infraestrutura para sua utilização, especialmente voltadas para 

trabalhadores meio (técnicos de som, de cenografia, de iluminação, bilheteiros, faxineiros), 

grupos culturais e regiões mais vulneráveis. 

3. Descrição das Fontes de Dados 

A definição de cultura é diversa, gera muitas polêmicas e não é trivial, como bem lembra 

Throsby (2001). Em uma perspectiva funcional, pode ser definida por atividades e produtos 

relacionados aos aspectos artísticos, intelectuais e morais da vida humana. Nesse caso, a 

palavra é usada mais como adjetivo do que como substantivo, como em “bens culturais”, 

“instituições culturais” ou “setor cultural” (THROSBY, 2001).  

Tratando do título ‘setor cultural’, está-se diante de algo bem heterogêneo que combina desde 

trabalho autônomo, por projeto, a trabalho assalariado em grandes empresas, produto tangível 

e intangível, várias formas de expressão e de linguagens artísticas, baixa a altíssima 

incorporação de novas tecnologias no processo de produção e consumo/fruição. Então, se 

definir é sempre limitar, essa máxima é ainda mais pertinente e, provavelmente, uma das razões 

para não se contar, no Brasil, com uma fonte de dados voltada a organizar informações 

específicas com periodicidade regular sobre o setor. 

Considerando tais limitações, recorreu-se, neste estudo, à PNAD-Contínua realizada pelo 

IBGE e a dados primários oriundos do preenchimento de formulário on-line, intitulado “Os 

Impactos da Pandemia nas Culturas de Belo Horizonte”, por agentes culturais atuantes na 

cidade.  

A PNAD-Contínua é uma pesquisa amostral, domiciliar, realizada a cada mês, com resultados 

trimestrais para registro, entre outros aspectos, do mundo do trabalho no Brasil e outros entes 

subnacionais. Foi iniciada em 2012 e assegura representatividade estatística para chegar ao 

nível das capitais.  

Com o intuito de identificar a situação dos agentes culturais, individuais e coletivos, e dos 

espaços culturais durante o período da pandemia da COVID-19, suas estratégias de mitigação 

de danos e perspectivas para o momento pós-pandêmico, elaborou-se um questionário, 



 
transformado em formulário on-line e disponibilizado na plataforma Google Forms entre 21 

de setembro e 26 de outubro de 2021. 

As perguntas do questionário se basearam em pesquisas anteriores feitas pelo grupo de pesquisa 

em Economia da Cultura da UFMG e no estudo “Impactos da Covid -19 na Economia Criativa” 

realizado pelo Observatório da Economia Criativa da Universidade Federal da Bahia em 2020. 

Não foi feita uma pré-definição de amostragem probabilística para preenchimento do 

formulário. Os agentes culturais interessados em participar assim o fizeram12, sem que 

houvesse grupos definidos a priori segundo a distribuição do universo ponderados por 

atividade, escolaridade, gênero e idade, como ocorre em pesquisas com desenhos amostrais.  

No total, o número de respondentes foi de 611, em que foram validadas 546 respostas de 

pessoas com idade superior a 18 anos que trabalham no setor cultural, distribuídas entre 391 

agentes individuais, 114 representantes de agentes coletivos e 41 gestores de espaços culturais. 

Neste artigo, como se está validando os dados da pesquisa primária com os de uma pesquisa 

amostral mais robusta (PNAD-C), opta-se por incluir somente a amostra de 391 agentes 

individuais que são também a unidade de análise da PNAD-C. 

A enquete foi organizada a partir das seguintes dimensões:  i) categorização dos respondentes; 

ii) caracterização das atividades; iii) composição dos rendimento/receita antes e durante a 

pandemia; iv) acesso a recursos de leis e editais antes e durante a pandemia; v) acesso ao 

ambiente virtual antes e durante a pandemia; vi) efeitos da pandemia sobre os agentes e vii) 

percepção sobre a situação durante e após a pandemia.  

Para o trabalho em questão, apresentam-se, especificamente, os achados referentes à 

composição de rendimento/receita antes e durante a pandemia e ao acesso ao ambiente virtual 

antes e durante a pandemia. 

4. Contraponto Entre a Amostra da PNAD-Contínua e a Pesquisa Primária 

Buscando identificar em que medida a amostragem por “bola de neve” do formulário do 

Google Forms “Os Impactos da Pandemia nas Culturas de Belo Horizonte” se assemelha (ou 

 
12 Amostragem por “bola de neve”: os formulários foram enviados por e-mail e solicitou-se a divulgação para 
outros agentes.  



 
não) à amostra da PNAD-C, selecionaram-se as ocupações que perfazem as atividades 

artísticas, culturais e criativas conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e 

filtrou-se os ocupados na PNAD-C conforme características demográficas e dos postos de 

trabalho no quarto trimestre de 2021, período em que os formulários estiveram abertos para 

preenchimentos dos agentes culturais individuais. 

As características demográficas, apresentadas na Tabela 1, evidenciam que ocorre sub-

representação de pessoas que declaram cor branca na amostra da pesquisa primária (47,06%) 

comparativamente à amostra da PNAD-C (59,83%), com consequente sobre representação 

daqueles que se declaram pardos na primária (27,11%) em relação aos 19,95% na PNAD-C. 

Outra diferença expressiva entre as duas amostras é a participação de pessoas com idade entre 

35 e 44 anos, sendo quase 33% da amostra da pesquisa primária e apenas 17,73% na PNAD-

C. 

Tabela 1 - Composição dos ocupados por características demográficas – PNAD-C e Primária 

Características PNAD-C % Primária % 
% de mulheres 17.615 48,28 181 46,29 
% de brancos 21.829 59,83 184 47,06 
% de pardos 7.277 19,95 106 27,11 
% de pretos 7.379 20,22 78 19,95 
25 a 34 anos       8.413 23,06 100 25,58 
35 a 44 anos 6.468 17,73 129 32,99 
Total geral 36.485 - 391 - 

Fonte: elaboração própria dos autores, dados PNAD-Contínua IBGE. 

No que tange à composição dos ocupados por nível de ensino, a diferença é mais gritante, 

porque 72% dos que responderam ao formulário tem, no mínimo, ensino superior completo e, 

na amostra da PNAD-C, além da distribuição por níveis mostrar um perfil mais uniforme por 

níveis de ensino, a participação de ocupados com ensino superior é de 27,89% (TABELA 2). 

Tabela 2 - Escolaridade dos ocupados – PNAD-C e Primária 

Escolaridade PNAD-C % Primária % 
Fundamental incompleto ou equivalente 3.982 10,91 3 1 
Fundamental completo ou equivalente 1.137 3,12 8 2 
Médio completo ou equivalente 12.619 34,59 40 10 
Superior incompleto ou equivalente 8.570 23,49 58 15 
Superior completo 10.177 27,89 282 72 
Total geral 36.485 - 391 - 

Fonte: elaboração própria dos autores, dados PNAD-Contínua IBGE. 



 
Nota-se, pela leitura da Tabela 3, que a proporção de ocupados formais e MEI´s é praticamente 

o dobro na amostra da pesquisa primária quando comparada à da PNAD-C. Em se tratando de 

ocupados com mais de um posto de trabalho, 20,20% da amostra primária apontou essa 

situação e apenas 7,31% na PNAD-C. 

Tabela 3 - Características dos postos de trabalhos dos ocupados no setor cultural – PNAD-C 
e Primária 

Características PNAD-C % Primária % 
% formais 13.659 37,44 327 83,63 
% MEI 4.442 12,17 140 35,81 
% mais de um trabalho 2.668 7,31 79 20,20 
Total geral 35.986 - 391 - 

Fonte: elaboração própria dos autores, dados PNAD-Contínua IBGE. 

Tais achados sugerem que a amostragem por “bola de neve” em formulários online tende a 

alcançar agentes mais escolarizados, institucionalizados, com acesso à internet e habilidades 

em preenchimento de formulários nas plataformas. Ademais, como o mailing utilizado provém 

de beneficiários de políticas públicas em cultura, o perfil indica este viés no alcance da 

pesquisa.  

5. Evidências a Partir de Dados Primários Oriundos do Preenchimento de 

Formulário on-line, Intitulado “Os Impactos da Pandemia nas Culturas 

de Belo Horizonte” 

Feitas as considerações sobre as especificidades e limitações da amostra, essa seção organiza 

a apresentação dos resultados da enquete por: i) composição de rendimento/receita antes e 

durante a pandemia; ii) acesso ao ambiente virtual antes e durante a pandemia; e iii) perfil dos 

agentes que sofreram perda de renda/receita. Como já informado, a análise se restringe aos 

agentes individuais.  

No que tange ao primeiro aspecto, composição rendimento/receita antes e durante a pandemia 

da COVID-19, 44% dos agentes individuais declararam renda de 1 a 3 salários mínimos (sm); 

28% de 3 a 5 sm e 2% na faixa superior a 10 sm (FIGURA 1).  

 

 



 
Figura 1 -Faixa de rendimento do Agente Cultural Individual antes da pandemia 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

De acordo com a Tabela 4, a forma mais comum de remuneração é o cachê/contrato, dado que 

apenas 25% declararam não ter rendimento desta natureza e a menos usual é a de patrocínio 

direto, uma vez que, 87% mencionaram não receber por esse tipo de fonte. Dos agentes 

individuais, 28% declararam receber mais da metade de sua renda por meio de salário e 51% 

disseram que até metade de sua renda vem de cachê/contrato; 32% recebem até ¼ do 

rendimento por outra fonte de atividade cultural e 28% recebem até ¼ do rendimento por editais 

públicos de fundo de cultura.  

Tabela 4 – Origem da receita anual estimada do Agente Cultural Individual antes da pandemia 
(em %) 

Fonte 0% 
até 

25% 
25 a 
50% 

50 a 
75% 

75 a 
100% 

Salário 55 7 9 14 14 
Cachê/contrato 25 31 20 13 10 
Pró labore 77 14 5 2 2 
Editais públicos de Fundos de Cultura 57 28 9 4 2 
Editais públicos de Incentivo Fiscal 71 18 6 3 2 
Editais privados 81 12 5 1 1 
Patrocínio direto 87 7 3 1 1 
Outras fontes de atividade cultural 48 32 13 4 3 
Outras fontes de atividade não cultural 62 19 8 5 6 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

44%

28%

13%

13%
2%
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Com o advento da pandemia, 87% dos agentes individuais diminuíram sua renda, 7% a 

mantiveram e 6% aumentaram a sua remuneração. Entre os que diminuíram, 59% perderam 

mais da metade da renda (FIGURA 2). 

Figura 2 - Rendimento/receita do Agente Cultural Individual, com a pandemia e o consequente 

isolamento social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

Em se tratando do acesso a ambientes virtuais, nota-se que este se tornou uma alternativa para 

vários setores econômicos, e a cultura é um dos que mais se beneficiou dessa possibilidade. 

Segundo a Figura 3, 66% dos agentes individuais declararam que já estavam inseridos no meio 

virtual antes da pandemia realizando atividades indiretas, como de divulgação. 

Figura 3 - Inserção da atividade no ambiente virtual antes da Pandemia 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 



 
Agentes individuais utilizavam ambiente virtual, exclusivamente, para divulgação (12%) e 

relacionamento com público (9%), mas, notadamente, 70% para mais de uma finalidade 

(FIGURA 4). Entre os motivos citados, além de divulgação ou relacionamento com público, 

há a combinação desses dois motivos com a frequência de 172 e 71 para relacionamento com 

público e apresentações/exposições/oficinas; além de 62 voltados para relacionamento com 

público e inscrição e certificação (TABELA 5).  

Figura 4 - Motivo(s) de utilização do ambiente virtual do Agente Cultural Individual 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

Tabela 5 - Motivo(s) de utilização do ambiente virtual do agente individual  

Motivo Quantidade 

Apresentação exposição/oficinas 90 

Divulgação 224 

Transmissão simultânea em streaming de eventos presenciais 39 

Relacionamento com o público 187 

Inscrição e certificação de eventos 75 

Relacionamento com o público e divulgação 172 

Divulgação e Apresentação/exposição/oficinas 38 

Divulgação e Inscrição e certificação de eventos 45 

Relacionamento com o público e inscrição e certificação de eventos 62 

Relacionamento com o público e apresentação/exposições/oficinas 71 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 



 
Em relação à realização de atividades antes realizadas apenas presencialmente, 62% 

conseguiram migrar parcialmente durante a pandemia para o ambiente virtual, 14% totalmente, 

4% já estavam totalmente inseridos anteriormente e 14% não fizeram esta migração (FIGURA 

4). 

Figura 4 - Migração das atividades presenciais dos Agentes Culturais Individuais para o 

ambiente virtual (Redes Sociais, Streaming e outras plataformas) 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

Quando perguntados sobre serviços de transmissão de dados (streaming), mais de 80% dos 

agentes individuais não fizeram podcasts, nem playlists e nem outro produto virtual. Entre os 

que fizeram lives, 21% mantiveram apenas o seu público e 16% diversificaram-no. Em relação 

à produção de vídeos, 19% ampliaram seu público e 18% mantiveram o público (TABELA 6). 

Tabela 6 - Impacto(s) em relação ao alcance de públicos do Agente Cultural Individual, se fez 

uso de serviços de transmissão de dados - streaming 

 

Live (transmissão 
ao vivo pela 

internet) 

Podcast 
(programas 
de áudio sob 

demanda) 

Playlist (listas 
de conteúdos 
sob demanda) 

Vídeos 

Ampliou público  10 3 2 19 
Ampliou público e diversificou 4 1 1 3 
Diminuiu público  11 6 7 9 
Diminuiu público e diversificou 1 0 0 0 
Diversificou público  16 4 4 12 
Manteve alcance apenas do público 
já conhecido  

21 6 7 18 

Manteve alcance e diversificou 0 0 0 0 
Não realizei esta atividade  38 80 80 39 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 
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A pandemia afetou, em muito, a atividade dos agentes individuais, pois 27% destes encerraram 

suas atividades no setor. Entre os que saíram, 42% estão trabalhando em outra atividade e 58% 

estão sem trabalho, sendo que 97% gostariam de voltar a atuar no setor, percentuais que podem 

ser visualizados na Figura 5.  

Figura 5 - Efeitos da pandemia sobre a perda de vínculo como o setor artístico-cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

No conjunto dos agentes individuais, os mais penalizados na redução de renda, ao se tratar do 

campo de atuação, foram os setores da música (9%), da dança (3%), audiovisual e teatro (2% 

cada) exclusivamente (TABELA 7).  

Tabela 7 - Agente Cultural Individual por campo de atuação: percentual de indivíduos que 

tiveram redução de renda 

Campo de atuação 
Total dos que 

reduziram a renda 
% 

Música 32 9 
Dança 11 3 
Audiovisual, Cinema 7 2 
Teatro 6 2 
Produção cultural 4 1 
Audiovisual, Música 3 1 
Música, Produção cultural 3 1 
Arte de rua 2 1 
Arte de rua, Cultura urbana, Música, Produção Cultural 2 1 
Artes visuais 2 1 
Total 341 21 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 



 
A Tabela 8 apresenta o rendimento mensal médio dos respondentes que se declaram agentes 

individuais antes da pandemia. Observa-se que há uma grande concentração de agentes que 

recebiam entre 1 e 3 salários-mínimos mensais, representando 44% dos entrevistados. Quando 

se considera o percentual dos agentes que tiveram diminuição do rendimento médio na 

pandemia, nota-se que os mais afetados foram aqueles que se encontram nas faixas de 1 a 3 

salários-mínimos (91%) e de 5 a 10 salários-mínimos (87%). Por outro lado, observa-se parcela 

expressiva (38%) de agentes que recebiam acima de 10 salários-mínimos e que não 

apresentaram alteração na renda no período pandêmico.  

Ademais, 14% dos agentes que ganhavam até 1 salário-mínimo tiveram aumento na sua renda. 

No caso dessas pessoas, para 43% o aumento no rendimento foi de até 25% e, para os outros 

43%, o acréscimo ficou na faixa de 75% a 100%. 

Tabela 8 - Rendimento mensal médio dos agentes individuais antes da pandemia e variação 

durante a pandemia 

Rendimento mensal 
médio - PRÉ 
PANDEMIA 

até 1 
salário-
mínimo 

de 1 a 3 
salários-
mínimos 

de 3 a 5 
salários-
mínimos 

de 5 a 10 
salários-
mínimos 

mais de 10 
salários-
mínimos 

Quantidade de agentes 50 173 108 52 8 

% de agentes 13% 44% 28% 13% 2% 

Inalterada 4% 3% 11% 10% 38% 

Diminuiu 82% 91% 86% 87% 63% 

Aumentou  14% 6% 3% 4% 0% 

Diminuiu Até 25% 12% 13% 13% 24% 40% 

Diminuiu 25 a 50% 27% 27% 29% 20% 20% 

Diminuiu 50 a 75% 24% 32% 27% 42% 20% 

Diminuiu 75 a 100% 37% 27% 31% 13% 20% 

Aumentou Até 25% 43% 40% 0% 0% - 

Aumentou 25 a 50% 14% 20% 100% 50% - 

Aumentou 50 a 75% 0% 20% 0% 50% - 

Aumentou 75 a 100% 43% 20% 0% 0% - 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 



 
Observando o perfil dos agentes individuais, 87% apresentaram queda no rendimento. Do total 

dos respondentes, 33% tinham entre 34 e 44 anos e 26% tinham entre 25 e 34 anos (FIGURA 

6). Conforme abordado nas caracterizações anteriores, essas faixas etárias representam a 

maioria do total de entrevistados. Dessa forma, a fim de entender como a pandemia atingiu o 

setor artístico, criativo e cultural por faixas etárias, a Figura 6 apresenta o percentual de 

entrevistados por faixa etária e o percentual de agentes que sofreram perda de renda por faixas 

etárias. Nota-se que 92% dos que se encontram na faixa etária de 35 a 44 anos tiveram a renda 

diminuída e, os agentes de 55 a 64 anos, que representam somente 13% dos entrevistados, 88% 

passaram por perda de renda durante o período de pandemia. 

Figura 6 - Distribuição dos agentes individuais na amostra e daqueles com perda de renda na 

pandemia por faixa etária 

 
Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

A Figura 7 abaixo exibe a composição das faixas de renda antes da pandemia por cor/etnia 

autodeclaradas. Seguindo a distribuição geral, em que 44% dos entrevistados possuíam renda 

entre 1 e 3 salários mínimos (TABELA 7), nota-se que essa faixa salarial também predomina 

na composição por cor/etnia.  



 
Figura 7 - Composição dos agentes individuais por cor/etnia e renda média antes da pandemia

 
Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

Pela Figura 8, verifica-se que o impacto na renda, embora muito elevado entre todos os agentes, 

foi menor entre aqueles que se autodeclararam brancos do que em todas as demais 

classificações de cor/etnia.  

Figura 8 - Distribuição dos agentes individuais na amostra e daqueles com perda de renda na 

pandemia por declaração de cor/etnia

 
Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 
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Ainda em relação à dimensão da queda na renda por cor/etnia, a Figura 9 detalha que, tal 

redução foi superior a 50% para praticamente todos os respondentes, com exceção para os 

respondentes indígenas, que, contudo, representam uma parcela muito reduzida da amostra. 

Novamente, o impacto da redução de renda foi maior entre pessoas negras (pretos e pardos) 

que entre pessoas brancas. 

Figura 9 - Distribuição dos agentes individuais por cor/etnia que relataram queda de até 50% 

e maior que 50% na renda 

 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

De acordo com os dados do questionário, 46% dos entrevistados são mulheres cis e outros 46% 

são homens cis. Pela leitura da Figura 10, nota-se que as faixas de rendimentos declarados antes 

da pandemia não refletem o mesmo equilíbrio entre os dois gêneros. Os homens cis são a 

maioria absoluta entre as pessoas que declararam receber acima de 5 salários mínimos.  
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Figura 10 - Distribuição dos agentes individuais por gênero e renda média antes da pandemia

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

Em relação aos que tiveram a renda reduzida na pandemia, 87% são mulheres e 86% homens 

cis. Quando se analisa a proporção dessa diminuição no rendimento, tem-se que cerca de 47% 

das mulheres obtiveram redução de até 50% (FIGURA 11), ao passo que, para os homens cis, 

a concentração é maior (61%) nos que tiveram redução da renda acima de 50%. No que tange 

aos outros gêneros, apesar de serem menos representativos na amostra, nota-se que o 

rendimento caiu mais da metade para todos os homens trans e travestis, assim como para 70% 

dos não binários.  

Figura 11 - Composição de agentes individuais por gênero que relataram redução na renda

 
Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 
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Dessa forma, conclui-se que há uma desigualdade entre gêneros em termos da distribuição de 

rendimento médio mensal antes da pandemia, especialmente, no caso de homens e mulheres 

cis. Entretanto, no contexto pandêmico, essa desigualdade diminuiu, uma vez que a redução no 

rendimento dos homens foi maior do que o das mulheres. Talvez, tal achado se associe ao nível 

de escolaridade das mulheres cis, já que 57% possuem pós-graduação, MBA, mestrado ou 

doutorado contra 40% de homens cis, o que sugere que as mulheres cis tenham mais condições 

de buscar estratégias alternativas de atuação no setor artístico, criativo e cultural. 

No que concerne ao perfil do agente individual em relação ao rendimento médio e o vínculo 

de trabalho antes da pandemia, verifica-se, pela leitura da Tabela 9, que o grupo de 

trabalhadores informais é o de maior participação, com renda de até 1 salário-mínimo (28% do 

total de informais). Outro destaque é que 88%, 81% e 59% das pessoas com carteira assinada, 

trabalhadores informais e MEI, respectivamente, encontravam-se na faixa de até 3 salários-

mínimos. Por outro lado, Empresário(a) Individual de Responsabilidade Limitada, 

Funcionário(a) Público, e Profissional Contratado(a) por tempo limitado (69%, 64% e 64% dos 

respondentes, respectivamente) recebiam entre 3 e 10 salários mínimos. 

Tabela 9 - Distribuição dos agentes individuais por vínculo de trabalho e por faixa de renda 

Tipo de vínculo 
até 1 

salário-
mínimo 

de 1 a 3 
salários-
mínimos 

de 3 a 5 
salários-
mínimos 

de 5 a 10 
salários-
mínimos 

Mais de 
10 

salários-
mínimos 

Total 

Trabalhador(a) com 
carteira assinada – CLT 

13% 75% 0% 13% 0% 100% 

Profissional 
contratado(a) por tempo 
limitado 

9% 27% 36% 27% 0% 100% 

MEI – 
Microempreendedor 
individual 

11% 48% 34% 8% 0% 100% 

Empresário(a) 
Individual 

0% 36% 39% 18% 7% 100% 

Empresário(a) 
Individual de 
Responsabilidade 
Limitada 

3% 24% 31% 38% 3% 100% 

Trabalhador(a) 
Informal 

28% 53% 11% 5% 3% 100% 

Funcionário(a) Público 0% 21% 36% 29% 14% 100% 



 
Duas 16% 47% 23% 13% 1% 100% 

Três 0% 43% 29% 29% 0% 100% 

Mais de três 0% 0% 75% 25% 0% 100% 

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

Quando se atenta sobre a redução do rendimento por vínculo, verifica-se que todo(a) 

Empresário(a) Individual de Responsabilidade Limitada aponta queda no rendimento, bem 

como 92% dos trabalhadores informais e 91% dos MEIs, conforme ilustrado na Figura 12. Por 

outro lado, somente 43% dos funcionários públicos relataram tal queda. Observa-se também 

que os respondentes com dois tipos de vínculos representavam 22% do total de trabalhadores 

e, dentre esses, 80% relataram decréscimo no rendimento. 

Figura 12 - Composição de agentes individuais por tipo de vínculo e queda na renda  

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

A Figura 13 abaixo apresenta a composição de trabalhadores que sofreram redução de mais da 

metade da renda durante a pandemia por tipo de vínculo de trabalho. Constata-se que 80% dos 

respondentes com três vínculos relataram queda na renda entre 50% e 100%. Os trabalhadores 

informais foram bastante atingidos, uma vez que 69% reportaram a redução de tal dimensão. 

Os agentes que menos sofreram foram os funcionários públicos (17%) e os respondentes com 

mais de três tipos de vínculo (25%). 
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Figura 13 - Distribuição dos agentes individuais por tipo de vínculo que relataram queda 

maior que 50% na renda 

 
Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

De acordo com os dados da pesquisa primária, 34% dos agentes individuais possuem somente 

uma atividade de atuação na cultura e os outros 66% declararam mais de uma atividade. 
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Figura 14 - Faixa salarial pré-pandemia por uma ou mais atividade de atuação

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

A Figura 15 apresenta o impacto na renda dos entrevistados que são agentes individuais que 

possuíam uma ou mais de uma atividade de atuação. Entre os que declararam ter somente uma 

atividade de atuação, 10% mantiveram sua renda inalterada, mas 84% apresentaram redução 

na renda. Por outro lado, 89% daqueles que declararam mais de uma atividade de atuação 

sofreram perda de rendimento. 

Figura 15 - Composição de agentes individuais por impacto na renda, que declararam uma 

ou mais atividade de atuação

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 
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A Figura 16 traz o percentual dos agentes individuais nos dois grupos (uma atividade ou mais 

de uma) por faixas de redução no rendimento no período de pandemia. As diferenças na 

contração da renda para os dois grupos são bastante similares.  

Figura 16 - Composição dos agentes individuais por faixas de redução na renda segundo 

grupos de atividade de atuação

Fonte: elaboração própria a partir da Pesquisa Primária, SMC – BH / UFMG. 

 

6. Considerações Finais 

A análise deste múltiplo conjunto de informações sugere que o setor artístico, cultural e criativo 

em Belo Horizonte, apesar de bastante atingido pela suspensão das atividades de aglomeração 

de público durante a pandemia, sobreviveu de forma resiliente e contribui em muito para 

melhorar o bem-estar da população durante o período, produzindo e apresentando em ambiente 

virtual.  

Em termos da pesquisa primária, a maioria dos agentes individuais se encontra como, no 
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mais utilizadas. Quase um terço dos agentes individuais saíram do setor, mas mais de 90% 

gostariam de voltar.  

Ao se analisar a redução (ou não) do rendimento/receita dos respondentes, observa-se que a 

maioria dos agentes individuais que recebiam até 3 salários-mínimos antes de 2020 foram os 

mais atingidos por perda de renda, sendo que os que se encontravam no topo da distribuição 

mantiveram o seu rendimento.  A faixa de 35 a 44 anos, uma das mais representativa entre os 

respondentes, é também a mais atingida, juntamente com os mais idosos. Em termos de 

raça/etnia, todos sofreram redução de renda, mas, em maior medida, sofreram os 

amarelos/indígenas e pretos. Apesar de homens cis receberem relativamente mais do que as 

mulheres cis, elas reduziram menos a renda no período em questão. Outro destaque são os 

trabalhadores informais, sendo que 69% reportaram perda de renda superior a 50%. 

Funcionários públicos e agentes com mais de três vínculos foram os menos penalizados por 

perda de rendimento. 

Em 2022, com o retorno às atividades artísticas, culturais e criativas, o setor vem se 

recompondo, mas, em razão do impacto negativo ocasionado pela pandemia e pela crise 

econômica que assola o país, a retomada deve ser demorada. Faz-se mister, portanto, o fomento 

por meio de políticas públicas para mitigar tais efeitos. No âmbito do município várias 

inciativas foram/estão sendo implementadas, entretanto, mesmo movimento não se observa no 

estado e, sobretudo, a nível federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
REFERÊNCIAS 

CANEDO, D. P. PAIVA NETO, C.B. (coordenadores) Pesquisa Impactos da Covid-19 na 
Economia Criativa: relatório final de pesquisa – Salvador: Observatório da Economia 
Criativa: Santo Amaro: UFRB, 2020 

FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS; SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. O Impacto da Pandemia de 
Coronavírus nos Pequenos Negócios, maio a junho, 2020. 4ª edição. Disponível em: 
<https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/infogrc3a1fico204a20pesquisa20de2
0impacto2.pdf>. Acesso em 09 dezembro 2021. 

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Carta de Conjuntura, 
2020, 4º trimestre, nº49. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37252&Ite
mid=3. Acesso em 09 dezembro 2021. 

ITAU CULTURAL. INSTITUTO DE PESQUISAS DATAFOLHA. Hábitos Culturais, 
Expectativa de Reabertura e Comportamento Digital, setembro, 2020. Disponível em:  
portal-assets.icnetworks.org/uploads/attachment/file/100597/habitos_culturais.pdf. Acesso 
em 9 dezembro 2021. 
 
MACHADO, A F; VASCONCELOS, G.; PAGLIOTO, B. F. As atividades da economia 
criativa em Belo Horizonte e RMBH sob a perspectiva do empreendimento e emprego In: 
Cidades criativas: Aspectos setoriais e territoriais.1 ed.Rio de Janeiro: Editora E-papers, v.1, 
p. 13-48, 2017. 

MACHADO, A. F.; CARDOSO, D. F.; MICHEL, R. C.; MELO, G. V.; GUIMARAES, A. 
D, 2020. Efeitos da Covid-19 na Economia da Cultura no Brasil, publicado como Nota 
Técnica do Cedeplar; em forma resumida Effects of Covid-19 in Brazilian Cultural 
Economics no site EconomistsTalkArt.org. 
 
PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA (PNADC). 
Microdados. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/17270-
pnad-continua.html?=&t=microdados. Acesso em 08 de ago. 2021. 

PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - COVID (PNADC). 
Estatísticas Experimentais. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/investigacoes-experimentais/estatisticas-
experimentais/27947-divulgacao-mensal-pnadcovid2.html?=&t=microdados. Acesso em 08 
de ago. 2021 

 


