
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

0116402 Cultivo de girassol

0116403 Cultivo de mamona

0141502 Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto

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

0159804 Criação de bicho-da-seda

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

0163600 Atividades de pós-colheita

0170900 Caça e serviços relacionados

1311100 Preparação e fiação de fibras de algodão

1312000 Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão

1313800 Fiação de fibras artificiais e sintéticas

1314600 Fabricação de linhas para costurar e bordar

1321900 Tecelagem de fios de algodão

1322700 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão

1323500 Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas

1330800 Fabricação de tecidos de malha

1340501 Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

1340502 Alvejamento, tingimento e torção em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

1340599 Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

1351100 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

1352900 Fabricação de artefatos de tapeçaria

1353700 Fabricação de artefatos de cordoaria

1354500 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos

1359600 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

1411801 Confecção de roupas íntimas

1411802 Facção de roupas íntimas

1412601 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

1412602 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

1412603 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

1413401 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1413402 Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1413403 Facção de roupas profissionais

1414200 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

1421500 Fabricação de meias

1422300 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1510600 Curtimento e outras preparações de couro

1521100 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

1529700 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

1531901 Fabricação de calçados de couro

1531902 Acabamento de calçados de couro sob contrato

1532700 Fabricação de tênis de qualquer material
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1533500 Fabricação de calçados de material sintético

1539400 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

1540800 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

1742701 Fabricação de fraldas descartáveis

1742702 Fabricação de absorventes higiênicos

1749400 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente

2033900 Fabricação de elastômeros

2040100 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

2229399 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente

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

3230200 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

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

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

3299001 Fabricação de guarda-chuvas e similares

3299005 Fabricação de aviamentos para costura

3600602 Distribuição de água por caminhões

3701100 Gestão de redes de esgoto

4120400 Construção de edifícios

4211101 Construção de rodovias e ferrovias

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

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

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

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

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

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

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

4616800 Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem

4623101 Comércio atacadista de animais vivos

4623102 Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal

4623103 Comércio atacadista de algodão

4623107 Comércio atacadista de sisal

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

4623199 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente

4641901 Comércio atacadista de tecidos

4641902 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4641903 Comércio atacadista de artigos de armarinho

4642701 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

4642702 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4643501 Comércio atacadista de calçados

4643502 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

4646001 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649405 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas



4689302 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados

4689399 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

4692300 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância 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

4744005 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral

4754701 Comércio varejista de móveis

4754702 Comércio varejista de artigos de colchoaria

4755501 Comércio varejista de tecidos

4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho

4755503 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4759801 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários

4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4782201 Comércio varejista de calçados

4782202 Comércio varejista de artigos de viagem

4784900 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4911600 Transporte ferroviário de carga

5011401 Transporte marítimo de cabotagem - Carga

5012201 Transporte marítimo de longo curso - Carga

5021101 Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia

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

5590602 Campings

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

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

7311400 Agências de publicidade

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

7410202 Design de interiores

7490102 Escafandria e mergulho

7500100 Atividades veterinárias

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

8111700 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

8112500 Condomínios prediais

8121400 Limpeza em prédios e em domicílios

8122200 Imunização e controle de pragas urbanas

8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8130300 Atividades paisagísticas

8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8220200 Atividades de teleatendimento

8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8230002 Casas de festas e eventos



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

8511200 Educação infantil - creche

8512100 Educação infantil - pré-escola

8513900 Ensino fundamental

8520100 Ensino médio

8531700 Educação superior - graduação

8532500 Educação superior - graduação e pós-graduação

8533300 Educação superior - pós-graduação e extensão

8541400 Educação profissional de nível técnico

8542200 Educação profissional de nível tecnológico

8550301 Administração de caixas escolares

8550302 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

8591100 Ensino de esportes

8593700 Ensino de idiomas

8599601 Formação de condutores

8599602 Cursos de pilotagem

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8621601 UTI móvel

8621602 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel

8622400 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

8630501 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

8630502 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

8630504 Atividade odontológica

8630506 Serviços de vacinação e imunização humana

8630507 Atividades de reprodução humana assistida

8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

8640203 Serviços de diálise e nefrologia

8640204 Serviços de tomografia

8640205 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

8640206 Serviços de ressonância magnética

8640207 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

8640208 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos

8640209 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos

8640210 Serviços de quimioterapia

8640211 Serviços de radioterapia

8640212 Serviços de hemoterapia

8640213 Serviços de litotripsia

8640214 Serviços de bancos de células e tecidos humanos

8640299 Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

8650001 Atividades de enfermagem

8650002 Atividades de profissionais da nutrição

8650003 Atividades de psicologia e psicanálise

8650004 Atividades de fisioterapia

8650005 Atividades de terapia ocupacional



8650006 Atividades de fonoaudiologia

8650007 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

8650099 Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

8660700 Atividades de apoio à gestão de saúde

8690901 Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

8690902 Atividades de bancos de leite humano

8690903 Atividades de acupuntura

8690904 Atividades de podologia

8690999 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

8711501 Clínicas e residências geriátricas

8711502 Instituições de longa permanência para idosos

8711503 Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes

8711504 Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS

8711505 Condomínios residenciais para idosos

8712300 Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

8720401 Atividades de centros de assistência psicossocial

8720499 Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente

8730101 Orfanatos

8730102 Albergues assistenciais

8730199 Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente

8800600 Serviços de assistência social sem alojamento

9001901 Produção teatral

9001902 Produção musical

9001903 Produção de espetáculos de dança

9001904 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares

9001905 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares

9001906 Atividades de sonorização e de iluminação

9001999 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente

9002701 Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

9002702 Restauração de obras de arte

9003500 Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

9101500 Atividades de bibliotecas e arquivos

9102301 Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares

9102302 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

9103100 Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental

9200301 Casas de bingo

9200302 Exploração de apostas em corridas de cavalos

9200399 Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente

9311500 Gestão de instalações de esportes

9312300 Clubes sociais, esportivos e similares

9313100 Atividades de condicionamento físico

9319101 Produção e promoção de eventos esportivos

9319199 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

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

9329899 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

9411100 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais



9412099 Outras atividades associativas profissionais

9420100 Atividades de organizações sindicais

9430800 Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9491000 Atividades de organizações religiosas ou filosóficas

9492800 Atividades de organizações políticas

9493600 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

9499500 Atividades associativas não especificadas anteriormente

9529101 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem

9529102 Chaveiros

9529105 Reparação de artigos do mobiliário

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

9601701 Lavanderias

9601702 Tinturarias

9601703 Toalheiros

9602501 Cabeleireiros, manicure e pedicure

9602502 Atividades de Estética e outros serviços de cuidados com a beleza

9609205 Atividades de sauna e banhos

9609206 Serviços de tatuagem e colocação de piercing

9609207 Alojamento de animais domésticos

9609208 Higiene e embelezamento de animais domésticos

9609299 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

9700500 Serviços domésticos
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