
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

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

0162899 Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente

0163600 Atividades de pós-colheita

0170900 Caça e serviços relacionados

0210101 Cultivo de eucalipto

0210103 Cultivo de pinus

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

0500302 Beneficiamento de carvão mineral

0600001 Extração de petróleo e gás natural

0600003 Extração e beneficiamento de areias betuminosas

1411801 Confecção de roupas íntimas

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

1413401 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

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

1421500 Fabricação de 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

1532700 Fabricação de tênis de qualquer material

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

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

3292202 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

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

3600602 Distribuição de água por caminhões

3701100 Gestão de redes de esgoto

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

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

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

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

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

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

4649403 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

4649405 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas

4649406 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

4689399 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

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

4729602 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas

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

4763602 Comércio varejista de artigos esportivos

4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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)

4789004 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

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

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

9001906 Atividades de sonorização e de iluminação

9411100 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais

9412099 Outras atividades associativas profissionais



9420100 Atividades de organizações sindicais

9529101 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem

9529102 Chaveiros
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