
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

0141502 Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto

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

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

0210101 Cultivo de eucalipto

0210103 Cultivo de pinus

0210105 Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca

0220901 Extração de madeira em florestas nativas

0220902 Produção de carvão vegetal - florestas nativas

0220904 Coleta de látex em florestas nativas

0220999 Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas

0500302 Beneficiamento de carvão mineral

0600001 Extração de petróleo e gás natural

0600003 Extração e beneficiamento de areias betuminosas

0710301 Extração de minério de ferro

0710302 Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro

0723501 Extração de minério de manganês

0723502 Beneficiamento de minério de manganês

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

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

0810002 Extração de granito e beneficiamento associado

0810003 Extração de mármore e beneficiamento associado

0810004 Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado

0810006 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

0810009 Extração de basalto e beneficiamento associado

0810010 Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração

0810099 Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado

0892401 Extração de sal marinho

0892402 Extração de sal-gema

0892403 Refino e outros tratamentos do sal

1610201 Serrarias com desdobramento de madeira

1610202 Serrarias sem desdobramento de madeira

1621800 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada

1622601 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas

1622602 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais

1622699 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

1629301 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

2063100 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

2073800 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins

G05 - Construção Civil/ Cerâmica. Contém 3.237.699 estabelecimentos.



2091600 Fabricação de adesivos e selantes

2092402 Fabricação de artigos pirotécnicos

2092403 Fabricação de fósforos de segurança

2121101 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano

2121102 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano

2229303 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios

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

2311700 Fabricação de vidro plano e de segurança

2312500 Fabricação de embalagens de vidro

2319200 Fabricação de artigos de vidro

2320600 Fabricação de cimento

2330301 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

2330302 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2330304 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

2330305 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

2330399 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

2341900 Fabricação de produtos cerâmicos refratários

2342701 Fabricação de azulejos e pisos

2342702 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos

2349401 Fabricação de material sanitário de cerâmica

2349499 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente

2391502 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração

2392300 Fabricação de cal e gesso

2399101 Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal

2411300 Produção de ferro-gusa

2421100 Produção de semi-acabados de aço

2511000 Fabricação de estruturas metálicas

2512800 Fabricação de esquadrias de metal

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

2542000 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

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

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

2910701 Fabricação de 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

3101200 Fabricação de móveis com predominância de madeira

3103900 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

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

3329501 Serviços de montagem de móveis de qualquer material

3329599 Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

3600601 Captação, tratamento e distribuição de água

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

4211102 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4212000 Construção de obras-de-arte especiais

4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

4221902 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221903 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4221904 Construção de estações e redes de telecomunicações

4221905 Manutenção de estações e redes de telecomunicações

4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4222702 Obras de irrigação

4223500 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

4291000 Obras portuárias, marítimas e fluviais

4292801 Montagem de estruturas metálicas

4292802 Obras de montagem industrial

4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas

4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4311801 Demolição de edifícios e outras estruturas

4311802 Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4312600 Perfurações e sondagens

4313400 Obras de terraplenagem

4319300 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321500 Instalação e manutenção elétrica

4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

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

4322303 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329101 Instalação de painéis publicitários

4329199 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4330401 Impermeabilização em obras de engenharia civil

4330402 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330403 Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral

4330405 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330499 Outras obras de acabamento da construção

4391600 Obras de fundações

4399101 Administração de obras

4399102 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

4399103 Obras de alvenaria

4399105 Perfuração e construção de poços de água

4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520002 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura 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

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



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

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

4618401 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

4619200 Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

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

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

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

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

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

4671100 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

4672900 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4673700 Comércio atacadista de material elétrico

4674500 Comércio atacadista de cimento

4679601 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

4679602 Comércio atacadista de mármores e granitos

4679603 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais

4679604 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

4679699 Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4685100 Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

4687702 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão

4689301 Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis

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

4713001 Lojas de departamentos ou magazines

4713002 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

4713003 Lojas duty free de aeroportos internacionais

4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742300 Comércio varejista de material elétrico

4743100 Comércio varejista de vidros

4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744002 Comércio varejista de madeira e artefatos

4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744004 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

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

4754701 Comércio varejista de móveis

4754702 Comércio varejista de artigos de colchoaria

4754703 Comércio varejista de artigos de iluminação

4755501 Comércio varejista de tecidos

4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho

4759801 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

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



4761001 Comércio varejista de livros

4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria

4784900 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4789003 Comércio varejista de objetos de arte

4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório

4789009 Comércio varejista de armas e munições

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

5221400 Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

5222200 Terminais rodoviários e ferroviários

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

5611201 Restaurantes e similares

5611202 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas

5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

5620103 Cantinas - serviços de alimentação privativos

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

7111100 Serviços de arquitetura

7112000 Serviços de engenharia

7119701 Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119702 Atividades de estudos geológicos

7119703 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

7119704 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

7119799 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

7120100 Testes e análises técnicas

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

7410202 Design de interiores

7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7732202 Aluguel de andaimes

7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

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

7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

7740300 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

7810800 Seleção e agenciamento de mão-de-obra

7820500 Locação de mão-de-obra temporária

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

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

8411600 Administração pública em geral

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8640201 Laboratórios de anatomia patológica e citológica

8640202 Laboratórios clínicos

9001906 Atividades de sonorização e de iluminação

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

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

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

9529102 Chaveiros

9603301 Gestão e manutenção de cemitérios

9609204 Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda

9609205 Atividades de sauna e banhos
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