
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

0114800 Cultivo de fumo

0116401 Cultivo de amendoim

0116402 Cultivo de girassol

0116403 Cultivo de mamona

0119901 Cultivo de abacaxi

0119902 Cultivo de alho

0119903 Cultivo de batata-inglesa

0119904 Cultivo de cebola

0119905 Cultivo de feijão

0119906 Cultivo de mandioca

0119907 Cultivo de melão

0119908 Cultivo de melancia

0119909 Cultivo de tomate rasteiro

0119999 Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente

0121102 Cultivo de morango

0131800 Cultivo de laranja

0133401 Cultivo de açaí

0133402 Cultivo de banana

0133403 Cultivo de caju

0133404 Cultivo de cítricos, exceto laranja

0133405 Cultivo de coco-da-baía

0133406 Cultivo de guaraná

0133407 Cultivo de maçã

0133408 Cultivo de mamão

0133409 Cultivo de maracujá

0133410 Cultivo de manga

0133411 Cultivo de pêssego

0133499 Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

0134200 Cultivo de café

0135100 Cultivo de cacau

0139301 Cultivo de chá-da-índia

0139302 Cultivo de erva-mate

0139303 Cultivo de pimenta-do-reino

0139304 Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino

0139305 Cultivo de dendê

0139306 Cultivo de seringueira

0139399 Cultivo de outras plantas de lavoura permanente 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

0151201 Criação de bovinos para corte

0151202 Criação de bovinos para leite

0151203 Criação de bovinos, exceto para corte e leite

0152101 Criação de bufalinos

0152102 Criação de eqüinos
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0152103 Criação de asininos e muares

0153901 Criação de caprinos

0153902 Criação de ovinos, inclusive para produção de lã

0154700 Criação de suínos

0155501 Criação de frangos para corte

0155502 Produção de pintos de um dia

0155503 Criação de outros galináceos, exceto para corte

0155504 Criação de aves, exceto galináceos

0155505 Produção de ovos

0159801 Apicultura

0159802 Criação de animais de estimação

0159803 Criação de escargô

0159804 Criação de bicho-da-seda

0159899 Criação de outros animais não especificados anteriormente

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

0162801 Serviço de inseminação artificial em animais

0162802 Serviço de tosquiamento de ovinos

0162803 Serviço de manejo de animais

0162899 Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente

0163600 Atividades de pós-colheita

0170900 Caça e serviços relacionados

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

0220903 Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas

0220904 Coleta de látex em florestas nativas

0220905 Coleta de palmito 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

0311603 Coleta de outros produtos marinhos

0311604 Atividades de apoio à pesca em água salgada

0312403 Coleta de outros produtos aquáticos de água doce

0312404 Atividades de apoio à pesca em água doce

0321301 Criação de peixes em água salgada e salobra

0321302 Criação de camarões em água salgada e salobra

0321303 Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra

0321304 Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra



0321305 Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra

0321399 Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente

0322101 Criação de peixes em água doce

0322102 Criação de camarões em água doce

0322104 Criação de peixes ornamentais em água doce

0322105 Ranicultura

0322106 Criação de jacaré

0322107 Atividades de apoio à aqüicultura em água doce

0322199 Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente

0500301 Extração de carvão mineral

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

0721901 Extração de minério de alumínio

0721902 Beneficiamento de minério de alumínio

0722701 Extração de minério de estanho

0722702 Beneficiamento de minério de estanho

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

0810001 Extração de ardósia e beneficiamento associado

0810004 Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado

0810005 Extração de gesso e caulim

0810006 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

0810007 Extração de argila e beneficiamento associado

0810008 Extração de saibro 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

0891600 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos

0892401 Extração de sal marinho

0892402 Extração de sal-gema

0892403 Refino e outros tratamentos do sal

0899101 Extração de grafita

0899102 Extração de quartzo

0899103 Extração de amianto

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

1011201 Frigorífico - abate de bovinos

1011203 Frigorífico - abate de ovinos e caprinos

1011204 Frigorífico - abate de bufalinos

1011205 Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos

1012101 Abate de aves



1012102 Abate de pequenos animais

1012103 Frigorífico - abate de suínos

1012104 Matadouro - abate de suínos sob contrato

1013901 Fabricação de produtos de carne

1013902 Preparação de subprodutos do abate

1020102 Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos

1032501 Fabricação de conservas de palmito

1042200 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

1043100 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais

1051100 Preparação do leite

1052000 Fabricação de laticínios

1061901 Beneficiamento de arroz

1061902 Fabricação de produtos do arroz

1062700 Moagem de trigo e fabricação de derivados

1063500 Fabricação de farinha de mandioca e derivados

1064300 Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

1066000 Fabricação de alimentos para animais

1072402 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba

1099606 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais

1099699 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

1122402 Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo

1122499 Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente

1210700 Processamento industrial do fumo

1510600 Curtimento e outras preparações de couro

1531901 Fabricação de calçados de couro

1531902 Acabamento de calçados de couro sob contrato

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

1629302 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis

1722200 Fabricação de cartolina e papel-cartão

1921700 Fabricação de produtos do refino de petróleo

1922501 Formulação de combustíveis

1922502 Rerrefino de óleos lubrificantes

1922599 Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino

1931400 Fabricação de álcool

2011800 Fabricação de cloro e álcalis

2012600 Fabricação de intermediários para fertilizantes

2013401 Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais

2013402 Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais

2014200 Fabricação de gases industriais

2019399 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente

2021500 Fabricação de produtos petroquímicos básicos

2022300 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras

2029100 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente

2031200 Fabricação de resinas termoplásticas

2032100 Fabricação de resinas termofixas

2033900 Fabricação de elastômeros



2040100 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

2051700 Fabricação de defensivos agrícolas

2052500 Fabricação de desinfestantes domissanitários

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

2072000 Fabricação de tintas de impressão

2073800 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins

2091600 Fabricação de adesivos e selantes

2092401 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes

2092402 Fabricação de artigos pirotécnicos

2092403 Fabricação de fósforos de segurança

2093200 Fabricação de aditivos de uso industrial

2094100 Fabricação de catalisadores

2099101 Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia

2099199 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente

2110600 Fabricação de produtos farmoquímicos

2122000 Fabricação de medicamentos para uso veterinário

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

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

2349499 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente

2391501 Britamento de pedras, exceto associado à extração

2391503 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras

2392300 Fabricação de cal e gesso

2399102 Fabricação de abrasivos

2399199 Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente

2411300 Produção de ferro-gusa

2421100 Produção de semi-acabados de aço

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

2511000 Fabricação de estruturas metálicas

2512800 Fabricação de esquadrias de metal

2513600 Fabricação de obras de caldeiraria pesada

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

2522500 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos

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

2541100 Fabricação de artigos de cutelaria

2543800 Fabricação de ferramentas

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



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

2759701 Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios

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

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

2815101 Fabricação de rolamentos para fins industriais

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

2822401 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

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

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

2825900 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios

2831300 Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios

2832100 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios

2833000 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação

2840200 Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios

2851800 Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios

2852600 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na extração de petróleo

2853400 Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas

2854200 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores

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

2862300 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios

2863100 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios

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

2866600 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios

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

2910701 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

2910702 Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários

2910703 Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários

2920401 Fabricação de caminhões e ônibus

2920402 Fabricação de motores para caminhões e ônibus

2930101 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões

2930102 Fabricação de carrocerias para ônibus

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

2950600 Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores

3011301 Construção de embarcações de grande porte

3011302 Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte

3012100 Construção de embarcações para esporte e lazer

3031800 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes

3032600 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários

3041500 Fabricação de aeronaves

3042300 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves

3091101 Fabricação de motocicletas

3091102 Fabricação de peças e acessórios para motocicletas

3092000 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios

3099700 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

3101200 Fabricação de móveis com predominância de madeira



3102100 Fabricação de móveis com predominância de metal

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

3211603 Cunhagem de moedas e medalhas

3250706 Serviços de prótese dentária

3314701 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas

3314702 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

3314703 Manutenção e reparação de válvulas industriais

3314704 Manutenção e reparação de compressores

3314705 Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais

3314706 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

3314707 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

3314708 Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas

3314709 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório

3314710 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

3314711 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária

3314712 Manutenção e reparação de tratores agrícolas

3314713 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

3314714 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo

3314715 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo

3314716 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas

3314717 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

3314718 Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta

3314719 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo

3314720 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados

3314721 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos

3314722 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico

3314799 Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente

3315500 Manutenção e reparação de veículos ferroviários

3316301 Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista

3316302 Manutenção de aeronaves na pista

3317101 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

3317102 Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer

3319800 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

3321000 Instalação de máquinas e equipamentos industriais

3329501 Serviços de montagem de móveis de qualquer material

3329599 Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

3511501 Geração de energia elétrica

3511502 Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica

3514000 Distribuição de energia elétrica

3600601 Captação, tratamento e distribuição de água

3600602 Distribuição de água por caminhões

3701100 Gestão de redes de esgoto

3811400 Coleta de resíduos não-perigosos

3812200 Coleta de resíduos perigosos

3821100 Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

3822000 Tratamento e disposição de resíduos perigosos

3832700 Recuperação de materiais plásticos

3839401 Usinas de compostagem

3839499 Recuperação de materiais não especificados anteriormente

3900500 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos



4110700 Incorporação de empreendimentos imobiliários

4120400 Construção de edifícios

4211101 Construção de rodovias e ferrovias

4211102 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

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

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

4312600 Perfurações e sondagens

4313400 Obras de terraplenagem

4330401 Impermeabilização em obras de engenharia civil

4330403 Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral

4330499 Outras obras de acabamento da construção

4391600 Obras de fundações

4399103 Obras de alvenaria

4399105 Perfuração e construção de poços de água

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

4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores

4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

4520008 Serviços de capotaria

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

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

4617600 Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

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

4618499 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

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

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

4623103 Comércio atacadista de algodão

4623104 Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado

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

4623199 Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente

4639701 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4644302 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

4661300 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

4663000 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; 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

4681801 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR)

4681802 Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR)

4681803 Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante

4681804 Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto

4681805 Comércio atacadista de lubrificantes

4682600 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

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

4684201 Comércio atacadista de resinas e elastômeros

4684202 Comércio atacadista de solventes

4684299 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

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

4687703 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

4689301 Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis

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

4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

4731800 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

4732600 Comércio varejista de lubrificantes

4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

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

4755501 Comércio varejista de tecidos

4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários

4784900 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

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

4789009 Comércio varejista de armas e munições

4911600 Transporte ferroviário de carga

4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

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

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

6810202 Aluguel de imóveis próprios

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

7112000 Serviços de engenharia

7119703 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

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

7410202 Design de interiores

7490103 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

7500100 Atividades veterinárias

7729203 Aluguel de material médico

7731400 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório



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

8011102 Serviços de adestramento de cães de guarda

8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

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

8660700 Atividades de apoio à gestão de saúde

8690904 Atividades de podologia

8690999 Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

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

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

9529101 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem

9529102 Chaveiros

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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