
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

0121101 Horticultura, exceto morango

0122900 Cultivo de flores e plantas ornamentais

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

0210101 Cultivo de eucalipto

0210102 Cultivo de acácia-negra

0210103 Cultivo de pinus

0210104 Cultivo de teca

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

0210106 Cultivo de mudas em viveiros florestais

0210107 Extração de madeira em florestas plantadas

0210108 Produção de carvão vegetal - florestas plantadas

0210109 Produção de casca de acácia-negra - 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

0220906 Conservação de florestas nativas

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

0230600 Atividades de apoio à produção florestal

0500301 Extração de carvão mineral

0500302 Beneficiamento de carvão mineral

0600001 Extração de petróleo e gás natural

0600003 Extração e beneficiamento de areias betuminosas

1033301 Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

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

1052000 Fabricação de laticínios

1053800 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

1066000 Fabricação de alimentos para animais

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

1096100 Fabricação de alimentos e pratos prontos

1099602 Fabricação de pós alimentícios

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

1099607 Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares

1099699 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

1122499 Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente

G07 - Gráfica e Edição Visual/ Papel, Papelão e Cortiça. Contém 2.538.243 estabelecimentos.



1210700 Processamento industrial do fumo

1220401 Fabricação de cigarros

1532700 Fabricação de tênis de qualquer material

1533500 Fabricação de calçados de material sintético

1539400 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

1710900 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

1721400 Fabricação de papel

1722200 Fabricação de cartolina e papel-cartão

1731100 Fabricação de embalagens de papel

1732000 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão

1733800 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado

1741901 Fabricação de formulários contínuos

1741902 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório

1742701 Fabricação de fraldas descartáveis

1742799 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente

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

1811301 Impressão de jornais

1811302 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

1812100 Impressão de material de segurança

1813001 Impressão de material para uso publicitário

1813099 Impressão de material para outros usos

1821100 Serviços de pré-impressão

1822901 Serviços de encadernação e plastificação

1822999 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

2061400 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos

2062200 Fabricação de produtos de limpeza e polimento

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

2121101 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano

2121102 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano

2121103 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano

2122000 Fabricação de medicamentos para uso veterinário

2320600 Fabricação de cimento

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

2670102 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios

2680900 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

2733300 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

2740601 Fabricação de lâmpadas

2740602 Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

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

3211602 Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria

3212400 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

3240099 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

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

3250705 Fabricação de materiais para medicina e odontologia



3299002 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório

3299003 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

3600602 Distribuição de água por caminhões

3701100 Gestão de redes de esgoto

4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários

4329101 Instalação de painéis publicitários

4618403 Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações

4618499 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos 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

4641902 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4641903 Comércio atacadista de artigos de armarinho

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

4643501 Comércio atacadista de calçados

4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4646001 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4647801 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4647802 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

4649408 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4686901 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto

4686902 Comércio atacadista de embalagens

4687701 Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

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

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

4761001 Comércio varejista de livros

4761002 Comércio varejista de jornais e revistas

4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria

4762800 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

4784900 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

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

5310502 Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional

5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

5320202 Serviços de entrega rápida

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

5811500 Edição de livros

5812301 Edição de jornais diários

5812302 Edição de jornais não diários

5813100 Edição de revistas

5819100 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

5821200 Edição integrada à impressão de livros

5822101 Edição integrada à impressão de jornais diários

5823900 Edição integrada à impressão de revistas

5829800 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

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

6120599 Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente

6130200 Telecomunicações por satélite

6141800 Operadoras de televisão por assinatura por cabo

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

6204000 Consultoria em tecnologia da informação

6391700 Agências de notícias

6421200 Bancos comerciais

6422100 Bancos múltiplos, com carteira comercial

6423900 Caixas econômicas

6424701 Bancos cooperativos

6424702 Cooperativas centrais de crédito

6424703 Cooperativas de crédito mútuo

6424704 Cooperativas de crédito rural

6431000 Bancos múltiplos, sem carteira comercial

6432800 Bancos de investimento

6433600 Bancos de desenvolvimento

6434400 Agências de fomento

6435201 Sociedades de crédito imobiliário

6435202 Associações de poupança e empréstimo



6436100 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

6437900 Sociedades de crédito ao microempreendedor

6438799 Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente

6440900 Arrendamento mercantil

6450600 Sociedades de capitalização

6461100 Holdings de instituições financeiras

6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings

6470101 Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários

6470103 Fundos de investimento imobiliários

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

6499904 Caixas de financiamento de corporações

6499905 Concessão de crédito pelas OSCIP

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

6810201 Compra e venda de imóveis próprios

6810203 Loteamento de imóveis próprios

6821801 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis

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

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

7311400 Agências de publicidade

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

7319001 Criação de estandes para feiras e exposições

7319002 Promoção de vendas

7319003 Marketing direto

7319004 Consultoria em publicidade

7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7320300 Pesquisas de mercado e de opinião pública

7420001 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

7420002 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas

7420004 Filmagem de festas e eventos



7420005 Serviços de microfilmagem

7490101 Serviços de tradução, interpretação e similares

7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7722500 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares

7729201 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos

7729202 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

7731400 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

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

8219901 Fotocópias

8220200 Atividades de teleatendimento

8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais

8292000 Envasamento e empacotamento sob contrato

8299701 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

8299702 Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

8299703 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

8299704 Leiloeiros independentes

8299705 Serviços de levantamento de fundos sob contrato

8299706 Casas lotéricas

8299707 Salas de acesso à internet

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

8411600 Administração pública em geral

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

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

8599603 Treinamento em informática

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8599605 Cursos preparatórios para concursos

8599699 Outras atividades de ensino 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

9529102 Chaveiros

9609206 Serviços de tatuagem e colocação de piercing
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