
CNAE Descrição do CNAE

0111302 Cultivo de milho

0111303 Cultivo de trigo

0112101 Cultivo de algodão herbáceo

0112199 Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente

0113000 Cultivo de cana-de-açúcar

0114800 Cultivo de fumo

0115600 Cultivo de soja

0116401 Cultivo de amendoim

0116402 Cultivo de girassol

0116403 Cultivo de mamona

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

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

0141502 Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto

0142300 Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas

0159801 Apicultura

0161001 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas

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

0162802 Serviço de tosquiamento de ovinos

0162803 Serviço de manejo de animais

0162899 Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente

0163600 Atividades de pós-colheita

0170900 Caça e serviços relacionados

0210108 Produção de carvão vegetal - florestas plantadas

0210199 Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas

0220901 Extração de madeira em florestas nativas

0220902 Produção de carvão vegetal - florestas nativas

0220904 Coleta de látex em florestas nativas

0500302 Beneficiamento de carvão mineral

0600001 Extração de petróleo e gás natural

0710301 Extração de minério de ferro

0710302 Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro

0723501 Extração de minério de manganês
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0723502 Beneficiamento de minério de manganês

0724301 Extração de minério de metais preciosos

0724302 Beneficiamento de minério de metais preciosos

0725100 Extração de minerais radioativos

0729401 Extração de minérios de nióbio e titânio

0729403 Extração de minério de níquel

0729404 Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente

0729405 Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente

0810010 Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração

0892401 Extração de sal marinho

0892402 Extração de sal-gema

0892403 Refino e outros tratamentos do sal

0910600 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural

0990401 Atividades de apoio à extração de minério de ferro

0990402 Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos

1011201 Frigorífico - abate de bovinos

1011204 Frigorífico - abate de bufalinos

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

1012103 Frigorífico - abate de suínos

1012104 Matadouro - abate de suínos sob contrato

1032501 Fabricação de conservas de palmito

1061902 Fabricação de produtos do arroz

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

1099606 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais

1122402 Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo

1122499 Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente

1210700 Processamento industrial do fumo

1359600 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

1413401 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1413402 Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1413403 Facção de roupas profissionais

1722200 Fabricação de cartolina e papel-cartão

1830001 Reprodução de som em qualquer suporte

1830002 Reprodução de vídeo em qualquer suporte

1830003 Reprodução de software em qualquer suporte

1921700 Fabricação de produtos do refino de petróleo

1932200 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool

2092401 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes

2092402 Fabricação de artigos pirotécnicos

2092403 Fabricação de fósforos de segurança

2219600 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

2311700 Fabricação de vidro plano e de segurança

2330304 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

2392300 Fabricação de cal e gesso

2411300 Produção de ferro-gusa

2421100 Produção de semi-acabados de aço

2422901 Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não

2422902 Produção de laminados planos de aços especiais

2441501 Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias

2441502 Produção de laminados de alumínio



2443100 Metalurgia do cobre

2449199 Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente

2521700 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central

2539001 Serviços de usinagem, tornearia e solda

2539002 Serviços de tratamento e revestimento em metais

2543800 Fabricação de ferramentas

2550101 Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate

2550102 Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições

2610800 Fabricação de componentes eletrônicos

2621300 Fabricação de equipamentos de informática

2622100 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

2631100 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios

2632900 Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios

2640000 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo

2651500 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

2652300 Fabricação de cronômetros e relógios

2660400 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

2670101 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios

2670102 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios

2680900 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

2710401 Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios

2710402 Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios

2710403 Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios

2721000 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores

2722801 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores

2722802 Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores

2731700 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

2732500 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo

2733300 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

2740601 Fabricação de lâmpadas

2740602 Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

2751100 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios

2759701 Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios

2759799 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios

2790201 Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores

2790202 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme

2790299 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente

2811900 Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários

2812700 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas

2814301 Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios

2814302 Fabricação de compressores para uso não-industrial, peças e acessórios

2815102 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos

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

2823200 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios

2824101 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial

2824102 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial

2829101 Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, peças e acessórios

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

2831300 Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios



2833000 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação

2853400 Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas

2854200 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores

2861500 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta

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

2863100 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios

2864000 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e acessórios

2865800 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios

2866600 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios

2869100 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios

2910701 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

2910703 Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários

2920401 Fabricação de caminhões e ônibus

2930101 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões

2930102 Fabricação de carrocerias para ônibus

2930103 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus

2941700 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores

2942500 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores

2943300 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores

2944100 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores

2945000 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias

2949201 Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores

2949299 Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente

2950600 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores

3011301 Construção de embarcações de grande porte

3031800 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes

3032600 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários

3041500 Fabricação de aeronaves

3042300 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves

3091101 Fabricação de motocicletas

3091102 Fabricação de peças e acessórios para motocicletas

3092000 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios

3099700 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

3211603 Cunhagem de moedas e medalhas

3220500 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios

3230200 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

3240001 Fabricação de jogos eletrônicos

3240003 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação

3250701 Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

3250702 Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

3250703 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda

3250704 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda

3250705 Fabricação de materiais para medicina e odontologia

3250706 Serviços de prótese dentária

3250707 Fabricação de artigos ópticos

3292201 Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo

3292202 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

3299001 Fabricação de guarda-chuvas e similares

3299002 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório

3299004 Fabricação de painéis e letreiros luminosos



3312102 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

3312103 Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

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

3314701 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas

3314702 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

3314703 Manutenção e reparação de válvulas industriais

3314704 Manutenção e reparação de compressores

3314705 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais

3314706 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

3314707 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

3314708 Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas

3314709 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório

3314710 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

3314711 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária

3314712 Manutenção e reparação de tratores agrícolas

3314713 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

3314714 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo

3314715 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo

3314716 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas

3314717 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

3314718 Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta

3314719 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo

3314720 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados

3314721 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos

3314722 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico

3314799 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente

3315500 Manutenção e reparação de veículos ferroviários

3321000 Instalação de máquinas e equipamentos industriais

3600602 Distribuição de água por caminhões

3701100 Gestão de redes de esgoto

4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários

4120400 Construção de edifícios

4211101 Construção de rodovias e ferrovias

4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221902 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221904 Construção de estações e redes de telecomunicações

4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

4321500 Instalação e manutenção elétrica

4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329102 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre

4329103 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4329199 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4399104 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

4511101 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4511102 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

4511103 Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados



4511104 Comércio por atacado de caminhões novos e usados

4511105 Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados

4511106 Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados

4512901 Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

4512902 Comércio sob consignação de veículos automotores

4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520002 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

4520003 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4520004 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores

4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

4520008 Serviços de capotaria

4530701 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530702 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4530704 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530706 Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores

4541201 Comércio por atacado de motocicletas e motonetas

4541202 Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4541203 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas

4541204 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas

4541205 Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

4542101 Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios

4542102 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas

4543900 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

4612500 Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos

4613300 Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

4614100 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

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

4618402 Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

4618499 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645102 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645103 Comércio atacadista de produtos odontológicos

4649401 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649402 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

4649406 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

4649499 Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4651601 Comércio atacadista de equipamentos de informática

4651602 Comércio atacadista de suprimentos para informática

4652400 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

4661300 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4662100 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

4663000 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

4664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4665600 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

4669901 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças



4669999 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4673700 Comércio atacadista de material elétrico

4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4681801 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR)

4681802 Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR)

4681804 Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto

4681805 Comércio atacadista de lubrificantes

4682600 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

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

4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

4731800 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

4742300 Comércio varejista de material elétrico

4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4751202 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

4752100 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754703 Comércio varejista de artigos de iluminação

4757100 Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4763605 Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios

4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4789008 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

4789009 Comércio varejista de armas e munições

4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4911600 Transporte ferroviário de carga

4912401 Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual

4912402 Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana

4912403 Transporte metroviário

4921301 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

4921302 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana

4922101 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

4922102 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

4922103 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional

4923001 Serviço de táxi

4923002 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4924800 Transporte escolar

4929901 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

4929902 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional



4929903 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal

4929904 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional

4929999 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente

4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos

4930204 Transporte rodoviário de mudanças

4940000 Transporte dutoviário

4950700 Trens turísticos, teleféricos e similares

5011402 Transporte marítimo de cabotagem - passageiros

5012202 Transporte marítimo de longo curso - Passageiros

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

5030101 Navegação de apoio marítimo

5030102 Navegação de apoio portuário

5091201 Transporte por navegação de travessia, municipal

5091202 Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional

5099801 Transporte aquaviário para passeios turísticos

5099899 Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente

5111100 Transporte aéreo de passageiros regular

5112901 Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

5112999 Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular

5120000 Transporte aéreo de carga

5130700 Transporte espacial

5211701 Armazéns gerais - emissão de warrant

5211702 Guarda-móveis

5212500 Carga e descarga

5221400 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

5223100 Estacionamento de veículos

5229001 Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada

5229002 Serviços de reboque de veículos

5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

5231101 Administração da infra-estrutura portuária

5231102 Atividades do Operador Portuário

5232000 Atividades de agenciamento marítimo

5239799 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente

5240101 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

5240199 Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem

5250801 Comissaria de despachos

5250802 Atividades de despachantes aduaneiros

5250803 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo

5250804 Organização logística do transporte de carga

5250805 Operador de transporte multimodal - OTM

5310501 Atividades do Correio Nacional

5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

6021700 Atividades de televisão aberta

6022501 Programadoras

6022502 Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras

6110801 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC



6110802 Serviços de redes de transporte de telecomunicações - SRTT

6110803 Serviços de comunicação multimídia - SCM

6110899 Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente

6120501 Telefonia móvel celular

6120502 Serviço móvel especializado - SME

6130200 Telecomunicações por satélite

6141800 Operadoras de televisão por assinatura por cabo

6142600 Operadoras de televisão por assinatura por microondas

6143400 Operadoras de televisão por assinatura por satélite

6190601 Provedores de acesso às redes de comunicações

6190602 Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP

6190699 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

6201501 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

6201502 Web design

6421200 Bancos comerciais

6422100 Bancos múltiplos, com carteira comercial

6423900 Caixas econômicas

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

6619304 Caixas eletrônicos

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

7111100 Serviços de arquitetura

7112000 Serviços de engenharia

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

7420004 Filmagem de festas e eventos

7420005 Serviços de microfilmagem

7490101 Serviços de tradução, interpretação e similares



7711000 Locação de automóveis sem condutor

7719501 Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos

7719502 Locação de aeronaves sem tripulação

7719599 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

7729201 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos

7731400 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

7739001 Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

7739002 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

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

8012900 Atividades de transporte de valores

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

8422100 Defesa

8425600 Defesa Civil

8599601 Formação de condutores

8599602 Cursos de pilotagem

8621601 UTI móvel

9001906 Atividades de sonorização e de iluminação

9102302 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

9200301 Casas de bingo

9200399 Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente

9311500 Gestão de instalações de esportes

9321200 Parques de diversão e parques temáticos

9329801 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares

9329802 Exploração de boliches

9329803 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares

9329804 Exploração de jogos eletrônicos recreativos

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

9512600 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

9521500 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

9529102 Chaveiros

9529103 Reparação de relógios

9529104 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não-motorizados



9529199 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

9609204 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda

9609205 Atividades de sauna e banhos

9609206 Serviços de tatuagem e colocação de piercing

9609208 Higiene e embelezamento de animais domésticos
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