
CNAE Descrição do CNAE

0170900 Caça e serviços relacionados

0210108 Produção de carvão vegetal - florestas plantadas

0220902 Produção de carvão vegetal - 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

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

0899199 Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente

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

1032501 Fabricação de conservas de palmito

1091101 Fabricação de produtos de panificação industrial

1091102 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

2029100 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente

2062200 Fabricação de produtos de limpeza e polimento

2073800 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins

2092402 Fabricação de artigos pirotécnicos

2092403 Fabricação de fósforos de segurança

2099199 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente

2341900 Fabricação de produtos cerâmicos refratários

2392300 Fabricação de cal e gesso

2411300 Produção de ferro-gusa

2412100 Produção de ferroligas

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

2423701 Produção de tubos de aço sem costura

2423702 Produção de laminados longos de aço, exceto tubos

2424501 Produção de arames de aço

2424502 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames

2431800 Produção de tubos de aço com costura

2439300 Produção de outros tubos de ferro e aço

2441501 Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias

2441502 Produção de laminados de alumínio

2442300 Metalurgia dos metais preciosos
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2449101 Produção de zinco em formas primárias

2449103 Produção de ânodos para galvanoplastia

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

2451200 Fundição de ferro e aço

2452100 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas

2511000 Fabricação de estruturas metálicas

2512800 Fabricação de esquadrias de metal

2513600 Fabricação de obras de caldeiraria pesada

2531401 Produção de forjados de aço

2531402 Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas

2532201 Produção de artefatos estampados de metal

2532202 Metalurgia do pó

2539001 Serviços de usinagem, tornearia e solda

2539002 Serviços de tratamento e revestimento em metais

2541100 Fabricação de artigos de cutelaria

2542000 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

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

2591800 Fabricação de embalagens metálicas

2592601 Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados

2592602 Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados

2593400 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal

2599301 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

2599302 Serviço de corte e dobra de metais

2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

2610800 Fabricação de componentes eletrônicos

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

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

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

2813500 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios

2815101 Fabricação de rolamentos para fins industriais

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

2822402 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios

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

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

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

2910701 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

2930101 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões

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

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

3102100 Fabricação de móveis com predominância de metal

3211603 Cunhagem de moedas e medalhas

3230200 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

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



3250706 Serviços de prótese dentária

3299001 Fabricação de guarda-chuvas e similares

3299002 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório

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

3311200 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos

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

3319800 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

3600602 Distribuição de água por caminhões

3701100 Gestão de redes de esgoto

3821100 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

3831901 Recuperação de sucatas de alumínio

3831999 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio

3839401 Usinas de compostagem

3839499 Recuperação de materiais não especificados anteriormente

4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários

4120400 Construção de edifícios

4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4329101 Instalação de painéis publicitários

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

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

4329105 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

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

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

4541201 Comércio por atacado de motocicletas e motonetas

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

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

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

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

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

4672900 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4673700 Comércio atacadista de material elétrico

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

4683400 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo

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

4689399 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

4693100 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou 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

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

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

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

4754701 Comércio varejista de móveis

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

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

4783101 Comércio varejista de artigos de joalheria

4784900 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4785799 Comércio varejista de outros artigos usados

4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

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

5510801 Hotéis

5510802 Apart-hotéis

5510803 Motéis

5611201 Restaurantes e similares

5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

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

6462000 Holdings de instituições não-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

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

7739002 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, 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

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

8112500 Condomínios prediais

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

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

9529102 Chaveiros

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

9609206 Serviços de tatuagem e colocação de piercing
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