
CNAE Descrição do CNAE

0111302 Cultivo de milho

0111303 Cultivo de trigo

0111399 Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente

0114800 Cultivo de fumo

0116401 Cultivo de amendoim

0116402 Cultivo de girassol

0116403 Cultivo de mamona

0116499 Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente

0119901 Cultivo de abacaxi

0119902 Cultivo de alho

0119903 Cultivo de batata-inglesa

0119904 Cultivo de cebola

0119905 Cultivo de feijão

0119906 Cultivo de mandioca

0119907 Cultivo de melão

0119908 Cultivo de melancia

0119909 Cultivo de tomate rasteiro

0119999 Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente

0121102 Cultivo de morango

0131800 Cultivo de laranja

0132600 Cultivo de uva

0133404 Cultivo de cítricos, exceto laranja

0133499 Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

0135100 Cultivo de cacau

0139399 Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

0141501 Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto

0159801 Apicultura

0159803 Criação de escargô

0161002 Serviço de poda de árvores para lavouras

0161003 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

0161099 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

0220903 Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas

0220905 Coleta de palmito em florestas nativas

0311601 Pesca de peixes em água salgada

0311602 Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada

0311603 Coleta de outros produtos marinhos

0311604 Atividades de apoio à pesca em água salgada

0312401 Pesca de peixes em água doce

0312402 Pesca de crustáceos e moluscos em água doce

0312403 Coleta de outros produtos aquáticos de água doce

0312404 Atividades de apoio à pesca em água doce

0322101 Criação de peixes em água doce

0892401 Extração de sal marinho

0892402 Extração de sal-gema

0892403 Refino e outros tratamentos do sal

1011201 Frigorífico - abate de bovinos

1011202 Frigorífico - abate de eqüinos

1011203 Frigorífico - abate de ovinos e caprinos
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1011204 Frigorífico - abate de bufalinos

1011205 Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos

1012101 Abate de aves

1012102 Abate de pequenos animais

1012103 Frigorífico - abate de suínos

1012104 Matadouro - abate de suínos sob contrato

1013901 Fabricação de produtos de carne

1013902 Preparação de subprodutos do abate

1020101 Preservação de peixes, crustáceos e moluscos

1020102 Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos

1031700 Fabricação de conservas de frutas

1032501 Fabricação de conservas de palmito

1032599 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito

1033301 Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

1033302 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

1041400 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho

1042200 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

1043100 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais

1051100 Preparação do leite

1052000 Fabricação de laticínios

1053800 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

1061902 Fabricação de produtos do arroz

1062700 Moagem de trigo e fabricação de derivados

1063500 Fabricação de farinha de mandioca e derivados

1064300 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

1065101 Fabricação de amidos e féculas de vegetais

1069400 Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente

1071600 Fabricação de açúcar em bruto

1072401 Fabricação de açúcar de cana refinado

1072402 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba

1081301 Beneficiamento de café

1081302 Torrefação e moagem de café

1082100 Fabricação de produtos à base de café

1091101 Fabricação de produtos de panificação industrial

1091102 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

1092900 Fabricação de biscoitos e bolachas

1093701 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates

1093702 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes

1094500 Fabricação de massas alimentícias

1095300 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

1096100 Fabricação de alimentos e pratos prontos

1099601 Fabricação de vinagres

1099602 Fabricação de pós alimentícios

1099603 Fabricação de fermentos e leveduras

1099604 Fabricação de gelo comum

1099605 Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.)

1099606 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais

1099607 Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares

1099699 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

1111901 Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar



1111902 Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas

1112700 Fabricação de vinho

1113501 Fabricação de malte, inclusive malte uísque

1113502 Fabricação de cervejas e chopes

1121600 Fabricação de águas envasadas

1122401 Fabricação de refrigerantes

1122402 Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo

1122403 Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas

1122499 Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente

1210700 Processamento industrial do fumo

1220401 Fabricação de cigarros

1220402 Fabricação de cigarrilhas e charutos

1220403 Fabricação de filtros para cigarros

1220499 Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos

1932200 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool

2099199 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente

2621300 Fabricação de equipamentos de informática

2622100 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

2821601 Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios

2821602 Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios

2829199 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios

2862300 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios

3312104 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos

3313901 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

3313902 Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos

3313999 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

3520401 Produção de gás; processamento de gás natural

4120400 Construção de edifícios

4611700 Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos

4615000 Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

4617600 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

4621400 Comércio atacadista de café em grão

4622200 Comércio atacadista de soja

4623104 Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado

4623105 Comércio atacadista de cacau

4623108 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4623199 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente

4631100 Comércio atacadista de leite e laticínios

4632001 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados

4632002 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas

4632003 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4633801 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos

4633802 Comércio atacadista de aves vivas e ovos

4633803 Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação

4634601 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

4634602 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados

4634603 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar

4634699 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais

4635401 Comércio atacadista de água mineral

4635402 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante



4635403 Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4635499 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente

4636201 Comércio atacadista de fumo beneficiado

4636202 Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos

4637101 Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel

4637102 Comércio atacadista de açúcar

4637103 Comércio atacadista de óleos e gorduras

4637104 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares

4637105 Comércio atacadista de massas alimentícias

4637106 Comércio atacadista de sorvetes

4637107 Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

4637199 Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4639702 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4651601 Comércio atacadista de equipamentos de informática

4651602 Comércio atacadista de suprimentos para informática

4691500 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

4693100 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4711301 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados

4711302 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4713001 Lojas de departamentos ou magazines

4713002 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4713003 Lojas duty free de aeroportos internacionais

4721102 Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4721103 Comércio varejista de laticínios e frios

4721104 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4722901 Comércio varejista de carnes - açougues

4722902 Peixaria

4723700 Comércio varejista de bebidas

4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4729601 Tabacaria

4729602 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4743100 Comércio varejista de vidros

4744005 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744006 Comércio varejista de pedras para revestimento

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751202 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4784900 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4911600 Transporte ferroviário de carga

5021102 Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

5022001 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia

5022002 Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia

5112999 Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular

5120000 Transporte aéreo de carga

5212500 Carga e descarga

5229002 Serviços de reboque de veículos



5310501 Atividades do Correio Nacional

5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

5510801 Hotéis

5510802 Apart-hotéis

5510803 Motéis

5590601 Albergues, exceto assistenciais

5590603 Pensões (alojamento)

5590699 Outros alojamentos não especificados anteriormente

5611201 Restaurantes e similares

5611202 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5612100 Serviços ambulantes de alimentação

5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

5620103 Cantinas - serviços de alimentação privativos

5620104 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

6201502 Web design

6431000 Bancos múltiplos, sem carteira comercial

6432800 Bancos de investimento

6433600 Bancos de desenvolvimento

6434400 Agências de fomento

6450600 Sociedades de capitalização

6461100 Holdings de instituições financeiras

6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings

6491300 Sociedades de fomento mercantil - factoring

6492100 Securitização de créditos

6493000 Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos

6499901 Clubes de investimento

6499902 Sociedades de investimento

6499903 Fundo garantidor de crédito

6499999 Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

6511101 Sociedade seguradora de seguros vida

6512000 Sociedade seguradora de seguros não vida

6520100 Sociedade seguradora de seguros saúde

6550200 Planos de saúde

6821802 Corretagem no aluguel de imóveis

6822600 Gestão e administração da propriedade imobiliária

6911701 Serviços advocatícios

6911702 Atividades auxiliares da justiça

6911703 Agente de propriedade industrial

6912500 Cartórios

6920601 Atividades de contabilidade

6920602 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária

7312200 Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

7740300 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

7810800 Seleção e agenciamento de mão-de-obra

7830200 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

8011101 Atividades de vigilância e segurança privada

8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico



8122200 Imunização e controle de pragas urbanas

8130300 Atividades paisagísticas

8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8220200 Atividades de teleatendimento

8292000 Envasamento e empacotamento sob contrato

8299701 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

8299703 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

8299704 Leiloeiros independentes

8299705 Serviços de levantamento de fundos sob contrato

8299707 Salas de acesso à internet

8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

9312300 Clubes sociais, esportivos e similares

9411100 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

9412099 Outras atividades associativas profissionais

9420100 Atividades de organizações sindicais

9511800 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

9529102 Chaveiros
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