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CIIU Denominação CIIU CNAE Denominação CNAE Observações
0111 Cultivo de cereais para grãos
0112 Cultivo de algodão herbáceo
0113 Cultivo de cana-de-açúcar
0114 Cultivo de fumo
0115 Cultivo de soja
0119* Cultivo de outros produtos de lavoura temporária Exclusive o cultivo de melão, melancia, batata

0139* Cultivo de outros produtos de lavoura 
permanente

Cultivo de produtos não frutíferos da lavoura permanente 
(seringueira, agave, algodão arbóreo)

0119* Cultivo de outros produtos de lavoura temporária Cultivo de batata

0121* Cultivo de hortaliças, legumes e outros produtos 
de horticultura

Exclusive cultivo de morango

0122 Cultivo de flores e plantas ornamentais e 
produtos de viveiro

0119* Cultivo de outros produtos de lavoura temporária Cultivo de melão e melancia

0121* Cultivo de hortaliças, legumes e outros produtos 
de horticultura

Cultivo de morango

0131 Cultivo de frutas citricas
0132 Cultivo de café
0133 Cultivo de cacau
0134 Cultivo de uva
0139* Cultivo de outros produtos de lavoura 

permanente
Exclusive cultivo de produtos não frutíferos da lavoura 
permanente (seingueira, agave, algodão arbóreo)

0141 Criação de bovinos
0142 Criação de outros animais de grande porte

0143 Criação de ovinos
0144 Criação de suinos
0145 Criação de aves
0146 Criação de outros animais

0161 Atividades de serviços relacionados com a 
agricultura

0162 Atividades de serviços relacionados com a 
pecuária, exceto atividades veterinárias

0150

Caza ordinaria y mediante trampas, y 
repoblacion de animales de caza, 
incluso las actividades de servicios 
conexas

0170 Caça

0211 Silvicultura
0212 Exploração florestal
0213 Atividades dos serviços relacionados com a 

silvicultura e exploração florestal 
0511 Pesca e serviços relacionados
0512 Aquicultura e serviços relacionados

1010 Extraccion y aglomeracion de carbon 
de piedra

1000 Extração de carvão mineral A CNAE agrega a produção de carvão mineral, turfa e linhito

1020
Extraccion y aglomeracion de lignito

1000 Extração de carvão mineral

1030 Extraccion y aglomeracion de turba 1000 Extração de carvão mineral
1110 Extraccion de petroleo crudo y gas 

natural
1110 Extração de petróleo e gás natural

1120 Actividades de servicios relacionadas 
con la extraccion de petroleo y gas, 
excepto las actividades de 
prospeccion

1120 Serviços relacionados com a extração de petroleo 
e gas - exceto a prospecção realizada por 
terceiros

1200
Extraccion de minerales de uranio y 
torio

1325* Extração de minerais  radioativos
 A CNAE não inclui a divisão 12. Os minerais radiativos  foram 
incluidos na divisão 13, classe 1325: Extração de minerais 
radioativos 

1310 Extraccion de minerales de hierro 1310 Extração de minério de ferro
1321 Extração de minério de alumínio
1322 Extração de minério de estanho
1323 Extração de minério de manganes
1324 Extração de minério de metais preciosos

1325* Extração de minerais  radioativos
1329 Extração de outros minerais não-ferrosos

1410 Extraccion de piedra, arena y arcilla 1410 Extração de pedras, areia e argila
1421 Extraccion de minerales para la 

fabricacion de abonos y productos 
quimicos

1421 Extração de minerais para fabricação de adubos, 
fertilizantes e produtos quimicos

1422
Extraccion de sal

1422 Extração e refino de sal marinho e sal-gema

1429 Explotacion de otras minas y canteras 
n.c.p.

1429 Extração deoutros minerais não-metálicos

1511 Abate de reses, preparação de produtos de carne

1512 Abate de aves e de outros pequenos animais e 
preparação de produtos de  carne

1513 Preparação de carne, banha e produtos de 
salsicharia não associadas ao abate

1512
Elaboracion y conservacion de 
pescado y productos de pescado

1514 Preparação e preservação do pescado e 
fabricação de conservas de peixes, crustaceos e 
moluscos 

1521 Processsamento, preservação e produção de 
conservas de frutas

0140

0150

1320

1511
Produccion, procesamiento y 
conservacion de carne y productos 
carnicos

0121

0130

Actividades de servicios agricolas y 
ganaderos, excepto las actividades 
veterinarias

Cultivo de productos agricolas en 
combinacion con la cria de animales 
(explotacion mixta)

Silvicultura, extraccion de madera y 
actividades de servicios conexas

0200

0500
"Pesca, explotacion de criaderos de 
peces y granjas piscicolas; 

Cria de otros animales; elaboracion 
de productos animales n.c.p.

0122
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0111
Cultivo de cereales y otros cultivos 
n.c.p.

0112
Cultivo de hortalizas y legumbres, 
especialidades horticolas y productos 
de vivero

Cultivo de frutas, nueces, plantas 
cuyas hojas o frutas se utilizan para 
preparar bebidas, y especias

0113

"Cria de ganado vacuno y de ovejas, 
cabras, caballos, asnos, mulas y 
burdeganos; cria de ganado lechero"

Produçao mista: lavoura e pecuária

Extraccion de minerales metaliferos 
no ferrosos, excepto los minerales de 
uranio y torio
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1522 Processamento, preservação e produçao de 
conservas de legumes e outros vegetais

1523 Produção de sucos de frutas e legumes
1531 Produção de óleos vegetais em bruto
1532 Refino de óleos vegetais
1533 Preparação de margarinas e outras gorduras 

vegetais e de óleos de origem animal não 
comestíveis

1541 Preparação do leite
1542 Fabricação deprodutos do laticinio
1543 Fabricação de sorvetes
1551 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos 

do arroz
1552 Moagem de trigo e fabricação de derivados

1553 Fabricação de farinha de mandioca e derivados

1554 Fabricação de fubá e farinha de milho
1559 Beneficiamento, moagem e preparação de outros 

produtos de origem vegetal 
1532

Elaboracion de almidones y 
productos derivados del almidon

1555 Fabricação de amidos e féculas de vegetais de 
vegetais e fabricação de óleos de milho

1581 Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e 
pastelaria

1582 Fabricação de biscoitos e bolachas
1561 Usinas de açúcar
1562 Refino e moagem de açucar

1543
Elaboracion de cacao y chocolate y 
de productos de confiteria

1583 Produção de derivados de cacau e elaboração de 
chocolates, balas, gomas de mascar

1544 Elaboracion de macarrones, fideos, 
alcuzcuz y productos farinaceos 
similares

1584 Fabricação de massas alimenticias

1571 Torrefaçãoe moagem de café
1585 Preparação de especiarias, molhos, temperos e 

condimentos 
1589 Fabricação de outros produtos alimenticios

1572 Fabricação de café soluvel
1586 Preparação de produtos dieteticos, alimentos 

para crianças e outros alimentos conservados

2340 Produção de alcool A CNAE inclui um grupo específico para a produção de álcool 
(234)

1591 Fabricação, retificação, homogeneização e 
mistura de aguardentes e outras bebidas 
destiladas

1552 Elaboracion de vinos 1592 Fabricação de vinho
1553 Elaboracion de bebidas malteadas y 

de malta
1593 Fabricação de malte, cervejas e chopes

1594 Engarrafamento e gaseificação de aguas 
minerais

1595 Fabricação e refrigerantes e refrescos
1600

Elaboracion de productos de tabaco
1600 Fabricação de produtos do fumo

1711 Beneficiamento de algodão
1719 Beneficiamento de outras fibras texteis vegetais

1721 Fiação de algodão
1722 Fiação de outras fibras texteis naturais
1723 Fiação de outras fibras artificiais ou sinteticas

1724 Fabricação de linhas e fios para coser e bordar

1731 Tecelagem de algodão
1732 Tecelagem de fios de fibras texteis naturais

1733 Tecelagem de fios e filamentos continuos 
artificiais ou sinteticos

1712 Acabado de productos textiles
1750 Serviços de acabamento em fios, tecidos e 

artigos texteis produzidos por terceiros

1741 Fabricação de artigos de tecidos de uso 
domestico, incluindo tecelagem

1749 Fabricação de outros artefatos texteis, incluindo 
tecelagem

1761 Fabricação de artefatos texteis a partir de tecidos - 
exclusive vestuário

1722 Fabricacion de tapices y alfombras 1762 Fabricação de artefatos de tapeçaria
1723 Fabricacion de cuerdas, cordeles, 

bramantes y redes
1763 Fabricação de artefatos de cordoaria

1764 Fabricação de tecidos especiais - inclusive 
artefatos

1769 Fabricação de outros artigos texteis - exclusive 
vestuario

1721
Fabricacion de articulos 
confeccionados de materiales textiles, 
excepto prendas de vestir

1729
Fabricacion de otros productos 
textiles n.c.p.

Destilacion, rectificacion y mezcla de 
bebidas alcoholicas; produccion de 
alcohol etilico a partir de sustancias 
fermentadas

1554
"Elaboracion de bebidas no 
alcoholicas; produccion de aguas 
minerales"

Preparacion e hilatura de fibras 
textiles; tejeduria de productos 
textiles

1711

1533

Elaboracion de productos de 
panaderia

1541

Elaboracion de azucar1542

1549
Elaboracion de otros productos 
alimenticios n.c.p.

1551

1514

1520 Elaboracion de productos lacteos

Elaboracion de productos de 
molineria

1531

Elaboracion y conservacion de frutas, 
legumbres y hortalizas

1513

Elaboracion de alimentos preparados 
para animales

1556 Fabricação de rações balanceadas para animais

Elaboracion de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal
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1772 Fabricação de meias
1779 Fabricação de outros artigos do vestuario 

produzidos em malharias (tricotagens)

1771 Fabricação de tecidos de malha
1811 Confecção de peças interiores do vestuario

1813 Confecção de roupas profissionais
1822 Fabricação de acessórios para segurança 

industrial e pessoal
1812 Confecção de outras peças do vestuario

1821* Fabricação de acessórios do vestuario
1820

Adobo y teñido de pieles; fabricacion 
de articulos de piel

1821* Fabricação de acessórios do vestuario Devido a quase nula importância da atividade de peleteria, 
esta atividade é tratada na CNAE junto aos acessórios do 
vestuário 

1911
Curtido y adobo de cueros

1910 Curtimento e outras preparações de couro

1921 Fabricação de malas, bolsas, valises e outros 
artefatos para viagem, de qualquer material

1929 Fabricação de outros artefatos e couro
1931 Fabricação de calçados de couro
1932 Fabricação de tenis de qualquer material

1933 Fabricação de calçados de plastico
1939 Fabricação de calçados de outros materiais

2010 Aserrado y cepillado de madera 2010 Desdobramento de madeira
2021 Fabricacion de hojas de madera para 

enchapado; fabricacion de tableros 
contrachapados, tableros laminados, 
tableros de particulas y otros tableros 
y paneles

2021 Fabricação de madeira laminada e de chapas de 
madeira compensada, prensada ou aglomerada

2022
Fabricacion de partes y piezas de 
carpinteria para edificios y 
construcciones

2022 Fabricação de esquadrias de madeira, de casas 
de madeira pré-fabricadas, de estruturas de 
madeira e artigos de carpintaria

2023
Fabricacion de recipientes de madera

2023 Fabricação de artefatos de tanoaria e 
embalagens de madeira

2029
Fabricacion de otros productos de 
madera; fabricacion de articulos de 
corcho, paja y materiales trenzables

2029 Fabricação de artefatos diversos de madeira, 
palha,  crtiça e material trançado - exclusive 
moveis

2110 Fabricação de celulose e outras pastas para a 
fabricação de papel

2121 Fabricação de papel
2122 Fabricação de papelão liso, cartolin e cartão

2131 Fabricação de embalagens de papel
2132 Fabricação de embalagens de papelao - incusive 

a fabricação de papelão corrugado

2149 Fabricação de outros artefatos de pastas, papel, 
papelão, cartolina e cartão

2141 Fabricação de artefatos de papel, papelão, 
cartolina e cartão para escritorio

2142 Fabricação de fitas e formulários continuos

2211 Edicion de libros, folletos, partituras y 
otras publicaciones

2213 Edição; edição e impressão de livros

2211 Edição; edição e impressão de jornais
2212 Edição; edição e impressão de revistas

2213
Edicion de grabaciones

2214 Edição de discos, fitas e outros materiais 
gravados

2219
Otras actividades de edicion

2219 Edição; edição e impressão de outros produtos 
graficos

2221 Impressão de jornais, revistas e livros
2222 Serviço de impressão de material escolar e de 

material para isos industrial e comercial

2222 Actividades de servicios relacionadas 
con la impresion

2229 Execução de outros serviços graficos

2231 Reprodução de discos e fitas
2232 Reprodução de fitas de video
2233 Reprodução de filmes
2234 Reprodução de programas de informatica em 

disquetes e fitas
2310 Fabricacion de productos de hornos 

de coque
2310 Coquerias

2320 Fabricacion de productos de la 
refinacion del petroleo

2320 Refino de petroleo

2330
Elaboracion de combustible nuclear

2330 Elaboração de combustiveis nucleares

2414 Fabricação de gases industriais
2419 Fabricação de outros produtos inorganicos

2429 Fabricação de outros produtos quimicos 
inorganicos

2411 Fabricação de cloro e alcalis
2421 Fabricação de produtos petroquimicos basicos

2412 Fabricação de intermediarios para fertilizantes

2413 Fabricação de fertilizantes fosfatados, 
nitrogenados e potassicos

2422 Fabricação de intermediarios para resinas e 
fibras 

2212
Edicion de periodicos, revistas y 
publicaciones periodicas

Fabricacion de papel y carton 
ondulado y de envases de papel y 
carton

2102

2109
Fabricacion de otros articulos de 
papel y carton

Fabricacion de calzado

Fabricacion de sustancias quimicas 
basicas, excepto abonos y 
compuestos de nitrogeno

2411

Fabricacion de abonos y compuestos 
de nitrogeno

Fabricacion de plasticos en formas 

2412

1730
Fabricacion de tejidos y articulos de 
punto y ganchillo

1920

Fabricacion de pasta de madera, 
papel y carton

2101

Fabricacion de prendas de vestir, 
excepto prendas de piel

1810

1912

Fabricacion de maletas, bolsos de 
mano y articulos similares y de 
articulos de talabarteria y 
guarnicioneria

Actividades de impresion2221

2230 Reproduccion de grabaciones
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2431 Fabricação de resinas termoplasticas
2432 Fabricação de resinas termofixas
2433 Fabricação de elastomeros
2461 Fabricação de insecticidas
2462 Fabricação de fungicidas
2463 Fabricação de herbicidas
2469 Fabricação de outros defensivos agricolas

2481 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

2482 Fabricação de tintas para impressão
2483 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e 

produtos afins
2452 Fabricação de medicamentos para uso humano

2453 Fabricação de medicamentos para uso veterinario

2451 Fabricação de produtos farmoquimicos
2454 Fabricação de materiais para usos medicos, 

hospitalares e odontologicos
2471 Fabricação de sabões,sabonetes e detergentes 

sinteticos
2472 fabricação de produtos de limpeza e polimento

2473 Fabricação de artigos de perfumaria e cosmeticos

2491 Fabricação de adesivos
2492 Fabricação de explosivos
2493 Fabricação de catalisadores
2494 Fabricação de aditivos de uso industrial
2495 Fabricação de chapas, filmes, papeis e outros 

materiais e produtos quimicos para fotografia

2496 Fabricação de discos e fitas virgens
2499 Fabricação de outros produtos quimicos não 

especificados ou não classificados 

2441 Fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos 
continuos artificiais

2442 Fabricação de fibras, fios,cabos e filamentos 
continuos sinteticos

2511 Fabricação de pneumaticos e de camaras de ar

2512 Recondicionamento de pneumaticos
2519 Fabricacion de otros productos de 

caucho
2519 Fabricação de artefatos diversos de borracha

2522 Fabricação de embalagens de plastico
2521 Fabricação de laminados planos e tubulares de 

plastico
2529 Fabricação de artefatos diversos de plastico

2612 Fabricação de embalagens de vidro
2611 Fabricação de vidro plano e de segurança

2619 Fabricação de artigos de vidro
2691

Fabricacion de productos de ceramica 
no refractaria para uso no estructural

2649 Fabricação de produtos ceramicos não-refratarios 
para usos diversos

2692 Fabricacion de productos de ceramica 
refractaria

2642 Fabricação de produtos ceramicos refratarios 

2693 Fabricacion de productos de arcilla y 
ceramica no refractarias para uso 
estructural

2641 Fabricação de produtos ceramicos não-refratarios 
para uso estrutural na construção civil

2620 Fabricação de cimento
2692 Fabricação de cal virgem, cal hidratada e gesso

2695 Fabricacion de articulos de hormigon, 
cemento y yeso

2630 Fabricação de artefatos concreto, cimento, 
fibrocimento, gessoi e estuque

2696
Corte, tallado y acabado de la piedra

2691 Britamento, aparelhamento e outros trabalhos em 
pedras (não associado a extração)

2699 Fabricacion de otros productos 
minerales no metalicos n.c.p.

2699 Fabricação de outros produtos de minerais não-
metalicos

2711 Produção de laminados planos de aço
2712 Produção de laminados não-planos de aço

2721 Produção de gusa
2722 Produção de ferro, aço e  ferro-ligas em formas 

primarias e semi-acabados
2729 Produção de relaminados, trefilados e retrefilados 

de aço - exclusive tubos
2731 Fabricação de tubos de aço com costura
2739 Fabricação de outros tubos de ferro e aço

2741 Metalurgia do aluminio e suas ligas
2742 Metalurgia dos metais preciosos
2749 Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas 

ligas
2731

Fundicion de hierro y acero
2751 Fabricação de peças fundidas de ferro e aço

2732
Fundicion de metales no ferrosos

2752 Fabricação de peças fundidas de metais não-
ferrosos e suas ligas

2811 Fabricação de estruturas metalicas para edificios, 
pontes, torres de transmissão, andaimes e outros 
fins

2812 Fabricação de esquadrias de metal
2813 Fabricação de obras de caldeiraria pesada

Fabricacion de productos primarios 
de metales preciosos y metales no 
ferrosos

2720

Fabricacion de cemento, cal y yeso2694

Industrias basicas de hierro y acero2710

Fabricacion de productos metalicos 
para uso estructural

2811

Fabricacion de productos de plastico2520

Fabricacion de vidrio y productos de 
vidrio

2610

Fabricacion de fibras manufacturadas2430

Fabricacion de cubiertas y camaras 
de caucho; recauchutado y 
renovacion de cubiertas de caucho

2511

Fabricacion de jabones y 
detergentes, preparados para limpiar 
y pulir, perfumes y preparados de 
tocador

2424

2429
Fabricacion de otros productos 
quimicos n.c.p.

Fabricacion de pinturas, barnices y 
productos de revestimiento similares, 
tintas de imprenta y masillas

2422

Fabricacion de productos 
farmaceuticos, sustancias quimicas 
medicinales y productos botanicos

2423

Fabricacion de plaguicidas y otros 
productos quimicos de uso 
agropecuario

2421

Fabricacion de plasticos en formas 
primarias y de caucho sintetico

2413
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2812
Fabricacion de tanques, depositos y 
recipientes de metal

2821 Fabricação de tanques, reservatorios metalicos e 
caldeiras para  aquecimento central

2813 Fabricacion de generadores de vapor, 
excepto calderas de agua caliente 
para calefaccion central

2822 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor - 
exclusive para aquecimento  central e para 
veiculos

2831 Produção de forjados de aço
2832 Produçao de forjados de metais não-ferrosos e 

suas ligas
2833 Fabricação de artefatos estampados de metal

2834 Metalurgia do pó
2892 Tratamiento y revestimiento de 

metales; obras de ingenieria 
mecanica en general realizadas a 
cambio de una retribucion o por 
contrata

2839 Tempera, cementação e tratamento termico do 
aço, serviços de usinagem, galvanotecnica e 
solda

2841 Fabricação de artigos de cutelaria
2842 Fabricação de artigos de serralheria - exclusive 

esquadrias
2843 Fabricação de ferramentas manuais
2891 Fabricação de embalagens metalicas
2892 Fabricação de artefatos de trefilados
2893 Fabricação de artigos de funilaria e de artigos de 

metalpara usos domestico e pessoal

2899 Fabricação de outros produtos elaborados de 
metal

2911
Fabricacion de motores y turbinas, 
excepto motores para aeronaves, 
vehiculos automotores y motocicletas

2911 Fabricação de motores estacionarios de 
combustão interna, turbinas e outras maquinas 
motrizes não-eletricas - exclusive para aviões e 
veiculos rodoviarios

2912 Fabricação de bombas e carneiros hidraulicos

2913 Fabricação de valvulas, torneiras e registros

2914 Fabricação de compressores
2913 Fabricacion de cojinetes engranajes 

trenes de engranajes y piezas de 
transmision

2915 Fabricação de equipamentos de transmissão 
para fins industriais - inclusive rolamentos

2921 Fabricação de fornos industriais, aparelhos e 
equipamentos não-eletricos para instalações 
termicas

2922 Fabricação de estufas e fornos eletricos para fins 
industriais

2915
Fabricacion de equipo de elevacion y 
manipulacion

2923 Fabricação de maquinas, equipamentos e 
aparelhos para transporte e elevação de cargas e 
pessoas

2924 Fabricação de maquinas e aparekhos de 
refrigeração e ventilação de uso industrial

2925 Fabricação de aparelhos de ar condicionado

2929 fabricação de outras maquinas e equipamentos 
de uso geral

2932 Fabricação de tratores agricolas
2931 Fabricação de maquinas e equipamentos para  

agricultura, avicultura e obtenção de produtos 
animais

2922
Fabricacion de maquinas herramienta

2940 Faricação de maquinas-ferramenta

2923
Fabricacion de maquinaria 
metalurgica

2961 Fabricação de maquinas para a industria 
metalurgica - exclusive maquinas-ferramenta

2952 Fabricação de outras maquinas e equipamentos 
para a extração de minerios e industria da 
construção

2953 Fabricação de tratores de esteira e tratores de 
uso na construção e mineração

2954 Fabricação de maquinas e equipamentos de 
terraplanagem e pavimentação

2925 Fabricacion de maquinaria para la 
elaboracion de alimentos, bebidas y 
tabaco

2962 Fabricação de maquinas e equipamentos para as 
industrias alimentar, de bebidas e fumo

2963 Fabricação de maquinas e equipamentos para a 
industria textil

2964 Fabricação de maquinas e equipamentos para as 
industrias do vestuario e de couro e calçados

2971 Fabricação de armas de fogo e munições

2972 Fabricação de equipamento belico pesado

2951 Fabricação de maquinas e equipamentos para a 
industria de prospecção e extração de petroleo

2965 Fabricação de maquinas e equipamentos para as 
industrias de celulose, papel e papelão e 
artefatos

2969 Fabricação de outras maquinas e equipamentos 
de uso especifico

2981 Fabricação de fogões, refrigeradores e maquinas 
de lavar e secar para uso domestico

2989 Fabricação de outros aparelhos eletrodomesticos

Fabricacion de otros tipos de 
maquinaria de uso especial

2929

Fabricacion de aparatos de uso 
domestico n.c.p.

2930

Fabricacion de maquinaria para la 
elaboracion de productos textiles, 
prendas de vestir y cueros

2926

Fabricacion de armas y municiones2927

Fabricacion de maquinaria 
agropecuaria y forestal

2921

Fabricacion de maquinaria para la 
explotacion de minas y canteras y 
para obras de construccion

2924

Fabricacion de hornos, hogares y 
quemadores

2914

Fabricacion de otros tipos de 
maquinaria de uso general

2919

Fabricacion de otros productos 
elaborados de metal n.c.p.

2899

Forja, prensado, estampado y 
laminado de metal; pulvimetalurgia

Fabricacion de bombas compresores 
grifos y valvulas

2912

2891

Fabricacion de articulos de 
cuchilleria, herramientas de mano y 
articulos de ferreteria

2893
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3011 Fabricação de maquinas de escrever e calcular, 
copiadoras e de outros equipamentos não-
eletronicos para escritorio

3012 Fabricação de maquinas de escrever e calcular, 
copiadoras e de outros equipamentos eletronicos 
destinados a automação gerencial e comercial

3021 Fabricação de computadores
3022 Fabricação de equipamentos perifericos para 

maquinas eletronicas para tratamento de 
informações

3111 Fabricação de geradores de corrente continua ou 
alternada

3112 Fabricação de transformadores, indutores, 
conversores, sincronizadores e semelhantes

3113 Fabricação de motores eletricos
3121 Fabricação de subestações, quadros de 

comando, reguladores de voltagem e  outros 
aparelhos e equipamentos para distribuição e 
controle de energia

3122 Fabricação de material eletrico para instalações 
em circuito de consumo

3130
Fabricacion de hilos y cables aislados

3130 Fabricação de fios, cabos e condutores eletricos  
isolados

3141 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores 
eletricos - exclusive para veiculos

3142 Fabricação de baterias e acumuladores para 
veiculos

3151 Fabricação de lampadas
3152 Fabricação de luminarias e equipamentos de 

iluminação - exclusive para veiculos

3160 Fabricação de material eletrico para veiculos - 
exclusive baterias

3191 Fabricação de eletrodos, contatos e outros 
artigos de carvão e grafita para uso eletrico, 
eletroimãs e isoladores

3192 Fabricação deinstrumentos e utensilios para 
sinalização e alarme

3199 Fabricação de outros aparelhos ou equipamentos 
eletricos 

3210 Fabricacion de tubos y valvulas 
electronicos y de otros componentes 
electronicos

3210 Fabricação de material eletronico basico

3221 Fabricação de equipamentos transmisores de 
radio e televisão e de equipamentos para 
estações telefonicas, para radiotelefonia e 
radiotelegrafia - inclusive de microondas e 
repetidoras

3222 Fabricação de aparelhos telefonicos, sistemas de 
intercomunicação e semelhantes

3230 Fabricacion de receptores de radio y 
television, aparatos de grabacion y 
reproduccion de sonido y video, y 
productos conexos

3230 Fabricação de aparelhos receptores de radio e 
televisão e de reprodução, gravação ou 
amplificação de som e video

3311
Fabricacion de equipo medico y 
quirurgico y de aparatos ortopedicos

3310 Fabricação de aparelhos e instrumentos para 
usos médico-hospitalares, odontologicos e de 
laboratorios e aparelhos ortopedicos

3312 Fabricacion de instrumentos y 
aparatos para medir, verificar, 
ensayar, navegar y otros fines, 
excepto el equipo de control de 
procesos industriales

3320 Fabricação de aparelhos e instrumentos de 
medida, teste e controle - exclusive 
equipamentos para controle de processos 
industriais

3313
Fabricacion de equipo de control de 
procesos industriales

3330 Fabricação demaquinas, aparelhos e 
equipamentos de sistemas eletronicos dedicados 
a automação industrial e controle de processo 
produtivo

3320
Fabricacion de instrumentos de optica 
y equipo fotografico

3340 Fabricação de aparelhos, instrumentos e 
materiais opticos, fotograficos e cinematograficos

3330 Fabricacion de relojes 3350 Fabricação de cronometros e relogios
3410 Fabricação de automoveis, camionetas e 

utilitarios
3420 Fabricação de caminhões e onibus
3450 Recondicionamento ou recuperação de motores 

para veiculos automotores 
3431 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 

para caminhões
3432 Fabricação de carrocerias para onibus
3439 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 

para outros veiculos
3441 Fabricação de peças e acessórios para o sistema 

de motor
3442 Fabricação de peças e acessórios para os 

sistemas de marcha e transmissão

3443 Fabricação de peças e acessórios para o sistema 
de freios

3444 Fabricação de peças e acessórios para o sistema 
de direção e suspensão

3449 Fabricação de peças e acessórios de metalpara 
veiculos automotores não classificados em outra 
classe

3511
Construccion y reparacion de buques

3511 Construção e reparação de embarcações e 
estruturas flutuantes

Fabricacion de partes, piezas y 
accesorios para vehiculos 
automotores y sus motores

3430

Fabricacion de vehiculos automotores3410

Fabricacion de carrocerias para 
vehiculos automotores; fabricacion de 
remolques y semirremolques

3420

Fabricacion de otros tipos de equipo 
electrico n.c.p.

3190

Fabricacion de transmisores de radio 
y television y de aparatos para 
telefonia y telegrafia con hilos

3220

Fabricacion de acumuladores y de 
pilas y baterias primarias

3140

Fabricacion de aparatos de 
distribucion y control de la energia 
electrica

Fabricacion de lamparas electricas y 
equipo de iluminacion

3150

Fabricacion de maquinaria de oficina, 
contabilidad e informatica

3000

Fabricacion de motores, generadores 
y transformadores  electricos

3110

3120
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3512
Construccion y reparacion de 
embarcaciones de recreo y deporte

3512 Construção e reparação de embarcações para 
esporte e lazer

3521 Construção e montagem de locomotivas, vagões 
e outros materiais rodantes

3522 Fabricação de peças e acessorios para veiculos 
ferroviarios

3523 Manutenção de veiculos ferroviarios
Fabricacion de aeronaves y naves 
espaciales

3531 Construção e montagem de aeronaves

3532 Reparação de aeronaves
3591 Fabricacion de motocicletas 3591 Fabricação de motocicletas
3592 Fabricacion de bicicletas y de sillones 

de ruedas para invalidos
3592 Fabricação de bicicletas e triciclos não-

motorizados
3599 Fabricacion de otros tipos de equipo 

de transporte n.c.p.
3599 Fabricação de outros equipamentos de 

transporte
3611 Fabricação de moveis com predominancia de 

madeira
3612 Fabricação de moveis com predominancia de 

metal
3613 Fabricação de moveis de outros materiais

3614 Fabricaçãode colchões
3691

Fabricacion de joyas y articulos 
conexos

3691 Lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas, 
fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria

3692 Fabricacion de instrumentos de 
musica

3692 Fabricação de instrumentos musicais

3693
Fabricacion de articulos de deporte

3693 Fabricação de artefatos para caça, pesca e 
esporte

3694
Fabricacion de juegos y juguetes

3694 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos

3695 Fabricação de canetas, lapis, fitas impressoras 
para maquinas e outros artigos para escritorio

3697 Fabricação de escovas, pinceis e vassouras

3696 Fabricação de aviamentos para costura

3699 Fabricação de produtos diversos
3710 Reciclamiento de desperdicios y 

desechos metalicos
3710 Reciclagem de sucatas metalicas

3720 Reciclamiento de desperdicios y 
desechos no metalicos

3720 Reciclagem de sucatas não-metalicas

4010
Generacion, capitacion y distribucion 
de energia electrica

4010 Produção e distribuição de energia eletrica

4020
Fabricacion de gas; distribucion de 
combustibles gaseosos por tuberias

4020 Produção e distribuição de gas atraves de 
tubulações

4030
Suministro de vapor y agua caliente

4030 Produção e distribuição de vapor e agua quente

4100 Captacion, depuracion y distribucion 
de agua

4100 Captação, tratamento e distriuição de agua

4511 Demolição e preparação do terreno
4512 Perfurações e execução de fundações 

destinadas a construção civil
4513 Grandes movimentações de terra
4521 Edificações (residenciais, industriais, comerciais e 

de serviços)
4522 Obras viarias
4523 Grandes estruturas e obras de arte
4524 Obras de urbanização e paisagismo
4525 Montagem de estruturas
4529 Obras de outros tipos
4531 Construção de barragens e represas para 

geração de energia eletrica
4532 Construção de estações e redes de distribuição 

de energia eletrica
4533 Construçao de estações de redes de telefonia e 

comunicação
4541 Instalações eletricas
4542 Instalações de sistemas de ar condicionado, de 

ventilação e refrigeração

4543 Instalações hidraulicas, sanitarias, de gas e de 
sistemas de prevenção contra incendios

4549 Outras obras de instalação
4551 Alvenaria e reboco
4552 Impermeabilização e serviços de pintura em geral

4559 Outras obras de acabamento
4550

Aalquiler de equipo de construccion y 
demolicion dotado de operarios

4560 Aluguel de equipamentos de construção e 
demolição com operarios

5010
Venta de vehiculos automotores

5010 Comercio a varejo e por atacado de veiculos 
automotores

5020 Mantenimiento y reparacion de 
vehiculos automotores

5020 Manutenção e reparação de veiculos automotores

5030
Venta de partes, piezas y accesorios 
de vehiculos automotores

5030 Comercio a varejo e por atacado de peças e 
acessorios para veiculos automotores

5041 Comercio a varejo e por atacado de motocicletas, 
partes, peças e acessorios

5042 Manutenção e reparação de motocicletas

5050 Venta al por menor de combustible 
para automotores

5050 Comercio a varejo de combustiveis

Preparacion del terreno

Venta, mantenimiento y reparacion de 
motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios

5040

4520

Acondicionamiento de edificios4530

Terminacion de edificios4540

3530

Fabricacion de muebles3610

Otras industrias manufactureras 
n.c.p.

3699

4510

Construccion de edificios completos y 
de partes de edificios; obras de 
ingenieria civil

Fabricacion de locomotoras y de 
material rodante para ferrocarriles y 
tranvias

3520
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5111 Representantes comerciais e agentes do 
comercio de materias primas agricolas, animais 
vivos, materias primas texteis e produtos semi-
acabados

5112 Representantes comerciais e agentes do 
comercio de combustiveis minerais, metais e 
produtos quimicos industriais

5113 Representantes comerciais e agentes do 
comercio de madeira, material de construção e 
ferragens

5114 Representantes comerciais e agentes do 
comercio de maquinas, equipamentos industriais, 
embarcações e aeronaves

5115 Representantes comerciais e agentes do 
comercio de moveis e artigos de uso domestico

5116 Representantes comerciais e agentes do 
comercio de texteis, vestuario, calçados e artigos 
de couro

5117 Representantes comerciais e agentes do 
comercio de produtos alimenticios, bebidas e 
fumo

5118 Representantes comerciais e agentes do 
comercio especializado em produtos não 
especificados anteriormente

5119 Representantes comerciais e agentes do 
comercio de mercadorias em geral (não 
especializados)

5121 Comercio atacadista de produtos agricolas "in 
natura", produtos alimenticios para animais

5122 Comercio atacadista de animais vivos
5131 Comercio atacadista de leite e produtos do leite

5132 Comercio atacadista de cereais beneficiados, 
farinhas, amidos e feculas

5133 Comercio atacadista de hortifrutigranjeiros

5134 Comercio atacadista de carnes e produtos de 
carne

5135 Comercio atacadista de pescados
5136 Comercio atacadista de bebidas
5137 Comercio atacadista de produtos do fumo

5139 Comercio atacadista de outros produtos 
alimenticios, não especificados anteriormente

5141 Comercio atacadista de fios texteis, tecidos e 
artefatos de tecidos e de armarinho

5142 Comercio atacadista de artigos do vestuario e 
complementos

5143 Comercio atacadista de calçados
5144 Comercio atacadista de eletrodomesticos e outros 

equipamentos de usos pessoal e domestico

5145 Comercio atacadista de produtos farmaceuticos, 
medicos, ortopedicos e odontologicos

5146 Comercio atacadista de cosmeticos e produtos de 
perfumaria

5147 Comercio atacdista de artigos de escritorio e de 
papelaria; livros, jornais e outras publicações

5149 Comercio atacadista de outros artigos de usos 
pessoal e domestico, não especificados 
anteriormente

5141 Venta al por mayor de combustibles 
solidos, liquidos y gaseosos y de 
productos conexos

5151 Comercio atacadista de combustiveis

5142 Venta al por mayor de metales y 
minerales metaliferos

5152 Comercio atacadista de produtos extrativos de 
origem mineral

5143 Venta al por mayor de materiales de 
construccion, articulos de ferreteria y 
equipo y materiales de fontaneria y 
calefaccion

5153 Comercio atacadista de madeira, material de 
construção, ferragens e ferramentas

5154 Comercio atacadista de produtos quimicos

5155 Comercio atacadista de residuos e sucatas

5159 Comercio atacadista de outros produtos 
intermediarios não agropecuarios, não 
especificados anteriormente

5161 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso agropecuario

5162 Comercio atacadista de maquinas e 
equipamentos para o comercio

5163 Comercio atacadista de maquinas e 
equipamentos para escritorio

5169 Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso industrial, tecnico e 
profissional, e outros usos,  não especificados 
anteriormente

Venta al por mayor de otros 
productos intermedios, desperdicios y 
desechos

5149

Venta al por mayor de maquinaria, 
equipo y materiales

5150

Venta al por mayor de productos 
textiles, prendas de vestir y calzado

5131

Venta al por mayor de otros enseres 
domesticos

5139

Venta al por mayor de materias 
primas agropecuarias y de animales 
vivos

5121

Venta al por mayor de alimentos, 
bebidas y tabaco

5122

Venta al por mayor a cambio de una 
retribucion o por contrata

5110
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5191 Comercio atacadista de mercadorias em geral 
(nao especializado)

5192 Comercio atacadista especializado em 
mercadorias não especificadas anteriormente

5211 Comercio varejista de mercadorias em geral, com 
predominancia de produtos alimenticios, com 
area de venda superior de 5000 metros 
quadrados - hipermercados

5212 Comercio varejista de mercadorias em geral, com 
predominancia de produtos alimenticios, com 
area de venda entre 300 e 500 metros quadrados 
- supermercados

5213 Comercio varejista de mercadorias em geral, com 
predominancia de produtos alimenticios, com 
area de venda inferior a 300 metros quadrados - 
exclusive lojas de conveniencia

5214 Comercio varejista de mercadorias em geral, com 
predominancia de produtos alimenticios, 
industrializados - lojas de conveniencia

5219 Venta al por menor de otros 
productos en almacenes no 
especializados

5215 Comercio varejista não especializado, sem 
predominancia de produtos alimenticios

5221 Comercio varejista de produtos de padaria, de 
laticinios, frios e conservas

5222 Comercio varejista de balas, bombons e 
semelhantes

5223 Comercio varejista de carnes - açougue
5224 Comercio varejista de bebidas
5229 Comercio varejista de outros produtos 

alimenticios não especificados anteriormente e de 
produtos do fumo

5231
Venta al por menor de productos 
farmaceuticos y medicinales, 
cosmeticos y articulos de tocador

5241 Comercio varejista de produtos farmaceuticos, 
artigos medicos e ortopedicos, de perfumaria e 
cosmeticos

5231 Comercio varejista de tecidos e artigos de 
armarinho

5232 Comercio varejista de artigos do vestuario e 
complementos

5233 Comercio varejista de calçados, artigos de couro 
e viagem

5242 Comercio varejista de maquinas e aparelhos de 
uso domestico e pessoal, discos e instrumentos 
musicais

5243 Comercio varejista  de moveis e artigos de 
iluminação e outros artigos para residencia

5234
Venta al por menor de articulos de 
ferreteria, pinturas y productos de 
vidrio

5244 Comercio varejista de materail de construção, 
ferragens, ferramientas manuais e produtos 
metalurgicos; vidros, espelhos e  vitrais; tintas e 
madeira

5245 Comercio varejista de equipamentos e materiais 
para escritorio; informatica e comunicação, 
inclusive suprimentos

5246 Comercio varejista de livros, jornais, revistas e 
papelaria

5247 Comercio varejista de gas liquefeito de petroleo 
(glp)

5249 Comercio varejista de outros produtos não 
especificados anteriormente

5240 Venta al por menor en almacenes de 
articulos usados

5250 Comercio varejista de artigos usados, em lojas

5251
Venta al por menor de casas de venta 
por correo

5261 Comercio varejista de artigos em geral, por 
catalogo, televisão, internet e outros meios de 
comunicação

5252
Venta al por menor en puestos de 
venta y mercados

5269* Comercio varejista realizado em vias publicas, 
postos moveis e outros tipos não realizados em 
lojas

5259
Oros tipos de venta al por menor no 
realizada en almacenes

5269* Comercio varejista realizado em vias publicas, 
postos moveis e outros tipos não realizados em 
lojas

5271 Reparação e manutenção de maquinas e 
aparelhos eletrodomesticos

5272 Reparação de calçados
5279 Reparação de objetos pessoais e domesticos

5511 Estabelecimentos hoteleiros, com restaurante

5512 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante

5519 Outros tipos de alojamento
5521 Restaurante e estabelecimento de bebidas, com 

serviço completo
5522 Lanchonetes e similares
5523 Cantinas (serviço de alimentação privativo)

5524 Fornecimento de comida preparada
5529 Outros serviços de alimentação

6010 Transporte por via ferrea 6010 Transporte ferroviario interurbano
6021 Transporte ferroviario de pasageiros, urbano

6022 Transporte metroviario
6023 Transporte rodoviario de passageiros, regular, 

urbano

5520 Restaurantes, bares y cantinas

Otros tipos de transporte regular de 
6021

Reparacion de efectos personales y 
enseres domesticos

5260

Hoteles; campamentos y otros tipos 
de hospedaje temporal

5510

Venta al por menor de aparatos, 
articulos y equipo de uso domestico

5233

Venta al por menor de otros 
productos en almacenes 
especializados

5239

Venta al por menor de alimentos, 
bebidas y tabaco en almacenes 
especializados

5220

5232
venta al por menor de productos 
textiles, prendas de vestir, calzado y 
articulos de cuero

Venta al por mayor de otros 
productos

5190

Venta al por menor en almacenes no 
especializados con surtido compuesto 
principalmente de alimentos, bebidas 
y tabaco

5211
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6024 Transporte rodoviario de passageiros, regular, 
não urbano

6029 Transporte regular em bondes, funiculares, 
telefericos ou trens proprios para exploração de 
pontos turisticos

6022
Otros tipos de transporte no regular 
de pasajeros por via terrestre

6025 Transporte rodoviario de passageiros, não regular

6026 Transporte rodoviario de cargas, em geral

6027 Transporte rodoviario de produtos perigosos

6028 Transporte rodoviario de mudanças
6030 Transporte por tuberias 6030 Transporte dutoviario

6111 Transporte maritimo de cabotagem
6112 Transporte maritimo de longo curso
6121 Transporte  por navegação interior de pasageiros

6122 Transporte  por navegação interior de carga

6123 Transporte aquaviario urbano
6210 Transporte regular por via aerea 6210 Transporte aereo regular

6220 Transporte aereo não regular
6230 Transporte espacial

6301 Manipulacion de la carga 6311 Carga e descarga
6302 Almacenamiento y deposito 6312 Armazenameno e deposito de cargas

6321 Atividades auxiliares aos transportes terrestres

6322 Atividades auxiliares aos transportes aquaviarios

6323 Atividades auxiliares aos transportes aereos

6304
"Actividades de agencias de viajes y 
organizadores de viajes; actividades 
de asistencia a turistas n.c.p."

6330 Atividades de agencia de viajgens e 
organizadores de viagens

6309
Actividades de otras agencias de 
transporte

6340 Atividades relacionadas a organização do 
transporte de cargas

6411 Actividades postales nacionales 6411 Atividades de correio nacional

6412
Actividades de correo distintas de las 
actividades postales nacionales

6412 Outras atividades de correio

6420 Telecomunicaciones 6420 Telecomunicações
6511 Banca Central 6510 Banco central

6521 Bancos comerciais
6522 Bancos multiplos (com carteira comercial)

6523 Caixas economicas
6524 Crédito cooperativo
6531 Bancos multiplos (sem carteira comercial)

6532 Bancos de investimento
6533 Bancos de desenvolvimento
6534 Credito imobiliario
6535 Sociedades de credito, financiamento e 

investimento
6591 Arrendamiento financiero 6540 Arrendamento mercantil

6551 Agencias de desenvolvimento
6559 Outras atividades de concessão de credito

6591 Fundos mutuos de investimento
6592 Sociedades de capitalização
6599 Outras atividades de intermediação financeira, 

não especificadas anteriormente

6611 Seguros de vida
6613* Resseguros No Brasil existe uma única instituição responsável pelo 

resseguro, atendendo tanto a seguros de vida quanto a 
seguros gerais

6621 Previdencia privada fechada
6622 Previdencia privada aberta
6612 Seguros não-vida
6613* Resseguros
6630 Planos de saude

6711
Administracion de mercados 
financieros

6711 Administração de mercados bursateis

6712 Actividades bursatiles
6712 Atividades de intermediarios em transações de 

titulos e valores mobiliarios

6719
Actividades auxiliares de la 
intermediacion financiera n.c.p.

6719 Outras atividades auxiliares da intermediação 
financeira, não especificadas anteriormente

6720
Actividades auxiliares de la 
financiacion de planes de seguros y 
de pensiones

6720 Atividades auxiliares dos seguros e da 
previdencia privada

7010 Incorporação e compra e venda de imoveis 

7020 Auguel de imoveis
7020 7031 Corretagem e avaliação de imóveis

7020
7032 Administração de imveis por conta de terceiros

7020 7040 Condominios prediais
7110 Aluguel de automoveis
7121 Auguel de outros meios de transporte

7112
Alquiler de equipo de transporte por 
via acuatica

7122 Aluguel de embarcações

7113
Alquiler de equipo de transporte por 
via aerea

7123 Aluguel de aeronaves

7121
Alquiler de maquinaria y equipo 
agropecuario

7131 Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas

7111

Transporte no regular por via aerea6220

Actividades inmobiliarias realizadas 
con bienes propios o arrendados

Planes de seguros generales6603

7010

Actividades inmobiliarias realizadas a 
cambio de una retribucion o por 
contrata

Planes de seguros de vida6601

Planes de pensiones6602

Otros tipos de credito6592

Otros tipos de intermediacion 
financiera n.c.p.

6599

Otras actividades de transporte 
complementarias

6303

Otros tipos de intermediacion 
monetaria

6519

Transporte maritimo y de cabotaje6110

Transporte por vias de navegacion 
interiores

6120

pasajeros por via terrestre
6021

Transporte de carga por carretera6023

Alquiler de equipo de transporte por 
via terrestre
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7122
Alquiler de maquinaria y equipo de 
construccion e ingenieria civil

7132 Aluguel de maquinas e equipamentos para 
construção e engenharia civil

7123
Alquiler de maquinaria y equipo de 
oficina (incluso computadoras)

7133 Aluguel de maquinas e equipamentos para 
escritorio

7129
Alquiler de otros tipos de maquinaria 
y equipo n.c.p.

7139 Aluguel de maquinas e equipamentos de outros 
tipos, não especificados anteriormente

7130
Alquiler de efectos personales y 
enseres domesticos n.c.p.

7140 Aluguel de objeto pessoais e domesticos

7210 Consultores en equipo de informatica
7210 Consultoria em sistemas de informatica

7220
Consultores en programas de 
informatica y suministro de programas 
de informatica

7220 Desenvolvimento de programas de informatica

7230 Procesamiento de datos 7230 Processamento de dados

7240
Actividades relacionadas con bases 
de datos

7240 Atividades de banco de dados

7250
Mantenimiento y reparacion de 
maquinaria de oficina, contabilidad e 
informatica

7250 Manutenção  reparação de maquinas de 
escritorio e informatica

7290 Otras actividades de informatica
7290 Outras atividades de informatica, não 

especificadas anteriormente

7310
Investigaciones y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias naturales y la ingenieria

7310 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas 
e naturais

7320
Investigaciones y desarrollo 
experimental en el campo de las 
ciencias sociales y las humanidades

7320 Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais 
e humanas

7411 Actividades juridicas 7411 Atividades juridicas

7412

"Actividades de contabilidad, 
teneduria de libros y auditoria; 
asesoramiento en materia de 
impuestos"

7412 Atividades de contabilidade e auditoria

7413
Investigacion de mercados y 
realizacion de encuestas de opinion 
publica

7413 Pesquisa de mercado e opinião publica

7414 Gestão de participações societarias (holdings)

7415 Sedes de empresas e unidades administrativas 
locais

7416 Atividades de assessoria em gestão empresarial

7421
Actividades de arquitectura e 
ingenieria y actividades conexas de 
asesoramiento tecnico

7420 Sserviços de arquitetura e engenharia e de 
assessoramento tecnico especializado

7422 Ensayos y analisis tecnicos
7430 Ensaios de materiais e de produtos; analise de 

qualidade
7430 Publicidad 7440 Publicidade

7491 Obtencion y dotacion de personal
7450 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-

obra 

7492
Actividades de investigacion y 
seguridad

7460 Atividades de investigação, vigilancia e 
segurança

7493 Actividades de limpieza de edificios
7470 Atividades de limpeza em predios e domicilios

7494 Actividades de fotografia 7491 Atividades fotograficas

7495 Actividades de envase y empaque
7492 Atividades de envasamento e empacotamento,  

por conta de terceiros

7499
Otras actividades empresariales 
n.c.p.

7499 Outras atividades de serviços prestados 
principalmente as empresas, não especificadas 
anteriormente

7511
Actividades de la administracion 
publica en general

7511 Administração publica em geral

7512

Regulacion de las actividades de 
organismos que prestan servicios 
sanitarios, educativos, culturales y 
otros servicios sociales, excepto 
servicios de seguridad social

7512 Regulação das atividades sociais e culturais

7513
Regulacion y facilitacion de la 
actividad economica

7513 Regulação das atividades economicas

Actividades de asesoramiento 
empresarial y en materia de gestion

7414

Page 11



CORRES

7514
Actividades de servicios auxiliares 
para la administracion publica en 
general

7514 Atividades de apoio a administração publica

7521 Relaciones exteriores 7521 Relações exteriores
7522 Actividades de defensa 7522 Defesa

7523 Justiça
7524 Segurança e ordem publica
7525 Defesa civil

7530
Actividades de planes de seguridad 
social de afiliacion obligatoria

7530 Seguridade social

8011 Educaçõ pre-escolar
8012 Educação fundamental
8095* Educação especial A CNAE trata a Educação especial em uma classe específica

8021 Educação media de formação geral
8095* Educação especial
8022 Educação media de formação tecnica e 

profissional
8095* Educação especial

8030 Enseñanza superior 8030 Educação superior
8091 Ensino em auto-escolas e cursos de pilotagem

8092 Educação supletiva
8093 Educação continuada ou permanente e 

aprendizagem profissional
8094 Ensino a distancia
8511 Atividade de atendimento hospitalar
8512 Atividade de atendimento a urgencias e 

emergencias

8512 Actividades de medicos y odontologos
8513 Atividade de atençao ambulatorial

8514 Atividades de serviços de complementação 
diagnostica ou terapeutica

8515 Atividades de outros profissionais da area de 
saude

8516 Outras atividades relacionadas com a atenção a  
saude

8520 Actividades veterinarias 8520 Serviços veterinarios
8531 Servicios sociales con alojamiento 8531 Serviços sociais com alojamento
8532 Servicios sociales sin alojamiento 8532 Serviços sociais sem alojamento

9000
Eiminacion de desperdicios y aguas 
residuales, saneamiento y actividades 
similares

9000 Limpeza urbana e esgoro; atividades conexas

9111
Actividades de organizaciones 
empresariales y de empleadores

9111 Atividades de organizações empresariais e 
patronais

9112
Actividades de organizaciones 
profesionales

9112 Atividades de organizações profissionais

9120 Actividades de sindicatos 9120 Atividades de organizações sindicais

9191
Actividades de organizaciones 
religiosas

9191 Aatividades de organizações religiosas

9192
Actividades de organizaciones 
politicas

9192 Atividades de organizações politicas

9199
Actividades de otras asociaciones 
n.c.p.

9199 Outras atividades associativas, não especificadas 
anteriormente

9211 Produção de filmes cinematograficos e fitas de 
video

9212 Distribuição de filmes e de videos
9212 Exhibicion de filmes y videocintas 9213 Projeção de filmes e de videos

9221 Atividades de radio
9222 Atividades de televisão
9231 Atividades de teatro, musica e outras atividades 

artisticas e literarias
9232 Gestão de salas de espectaculos

9219
Otras actividades de entretenimiento 
n.c.p.

9239 Outras atividades  de espectaculos, não 
especificadas anteriormente

9220 Actividades de agencias de noticias
9240 Atividades de agencias de noticias

9231 Actividades de bibliotecas y archivos
9251 Atividades de bibliotecas e arquivos

9232
Actividades de museos y preservacion 
de lugares y edificios historicos

9252 Atividades de museus e conservação do 
patrimonio historico

9233
Actividades de jardines botanicos y 
zoologicos y de parques nacionales

9253 Atividades de jardins botanicos, zoologicos, 
parques nacionais e reservas ecologicas

Produccion y distribucion de filmes y 
videocintas

9211

Actividades teatrales y musicales y 
otras actividades artisticas

9214

Actividades de hospitales8511

Otras actividades relacionadas con la 
salud humana

Enseñanza primaria8010

8519

Enseñanza secundaria de formacion 
general

8021

Enseñanza secundaria de formacion 
tecnica y profesional

Enseñanza de adultos y otros tipos 
de enseñanza

8090

8022

Actividades de mantenimiento del 
orden publico y de seguridad

7523

Actividades de radio y television9213
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9241 Actividades deportivas 9261 Atividades deportivas
9249 Otras actividades de esparcimiento 9262 Outras atividades relacionadas ao lazer

9301
Lavado y limpieza de prendas de tela 
y de piel, incluso la limpieza en seco

9301 Lavanderias e tinturarias

9302
Peluqueria y otros tratamientos de 
belleza

9302 Ccabeleireiros e outros tratamentos de beleza

9303
Pompas funebres y actividades 
conexas

9303 Atividades funerarias e conexas

9304 Atividades de manutenção do fisico corporal

9309 Outras atividades de serviços pessoais, não 
especificadas anteriormente

9500
Hogares privados con servicio 
domestico

9500 Serviços domesticos

9900
Organizaciones y organos 
extraterritoriales

9900 Organismos internacionais e outrasinstituições 
extraterritoriais

Otras actividades de servicios n.c.p.9309
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