
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

0159801 Apicultura

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

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

0210109 Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas

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

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

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

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

1732000 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão

1742701 Fabricação de fraldas descartáveis

1742702 Fabricação de absorventes higiênicos

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

1921700 Fabricação de produtos do refino de petróleo

1931400 Fabricação de álcool

2011800 Fabricação de cloro e álcalis

2031200 Fabricação de resinas termoplásticas

2052500 Fabricação de desinfestantes domissanitários
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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

2093200 Fabricação de aditivos de uso industrial

2099199 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente

2110600 Fabricação de produtos farmoquímicos

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

2123800 Fabricação de preparações farmacêuticas

2222600 Fabricação de embalagens de material plástico

2312500 Fabricação de embalagens de vidro

2541100 Fabricação de artigos de cutelaria

3250705 Fabricação de materiais para medicina e odontologia

3250707 Fabricação de artigos ópticos

3291400 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

3600602 Distribuição de água por caminhões

3701100 Gestão de redes de esgoto

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

4623104 Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado

4641903 Comércio atacadista de artigos de armarinho

4643502 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem

4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4644302 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4646001 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646002 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

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

4649409 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4649410 Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas

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

4664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

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

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

4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

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

4771701 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4771702 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

4771703 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

4771704 Comércio varejista de medicamentos veterinários

4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal



4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4784900 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4911600 Transporte ferroviário de carga

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

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

7120100 Testes e análises técnicas

7210000 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

7220700 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

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

7500100 Atividades veterinárias

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

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

8412400 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

8610101 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

8610102 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências

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

8630503 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

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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