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ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

Adaptada da  tabela CNAE  
da Receita Federal 

SUB-AREAS 

Agricultura, Pecuária, 
Silvicultura e Exploração 
Florestal 

Agricultura, pecuária e serviços relacionados 
Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados 

Pesca Pesca, aquicultura e serviços relacionados 

Indústrias Extrativas 
Extração de carvão mineral 
Extração de petróleo e serviços relacionados 
Extração de minerais metálicos 
Extração de minerais não-metálicos 

Indústrias de transformação 

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 
Fabricação de produtos do fumo 
Fabricação de produtos têxteis 
Confecção de artigos do vestuário e acessórios 
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados 
Fabricação de produtos de madeira 
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 
Edição, impressão e reprodução de gravações 
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de Combustíveis nucleares e produção de 
álcool 
Fabricação de produtos químicos 
Fabricação de artigos de borracha e plástico 
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 
Metalurgia básica 
Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos 
Fabricação de máquinas e equipamentos 
Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática 
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações 
Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de 
precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios 
Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias 
Fabricação de outros equipamentos de transporte 
Fabricação de móveis e indústrias diversas 
Reciclagem 

Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 

Eletricidade, gás e água quente 
Captação, tratamento e distribuição de água 

Construção Construção residencial, industrial, pesada e comercial 
Comércio; reparação de 
veículos automotores, 
objetos pessoais e 
domésticos 

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e comércio a varejo de 
combustíveis 
Comércio por atacado e representantes comerciais e agentes do comércio 
Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e domésticos 

Alojamento e alimentação Alojamento e alimentação 

Transporte, armazenagem e 
comunicações 

Transporte terrestre 
Transporte aquaviário 
Transporte aéreo 
Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem 

Comunicações Telecomunicações 
Correio 

Intermediação financeira, 
seguros, previdência 
complementar e serviços 
relacionados 

Intermediação financeira (bancos e afins). 
Seguros e previdência complementar 
Atividades auxiliares da intermediação financeira, seguros e previdência complementar 

Atividades imobiliárias, 
aluguéis e serviços prestados 
às empresas 

Atividades imobiliárias 
Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e de objetos 
pessoais e domésticos 
Atividades de informática e serviços relacionados 
Pesquisa e desenvolvimento 
Serviços prestados principalmente as empresas 

Administração pública, 
defesa e seguridade social Administração pública, defesa e seguridade social 

Educação Educação 
Saúde e Serviços Sociais Saúde e Serviços Sociais 
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ÁREA DE 
ATUAÇÃO 

Adaptada da  tabela CNAE  
da Receita Federal 

SUB-AREAS 

Outros serviços coletivos, 
sociais e pessoais 

Limpeza urbana e esgoto e atividades relacionadas 
Atividades associativas 
Atividades recreativas, culturais e desportivas 
Serviços pessoais 

Serviços domésticos 
Serviços domésticos 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 

Organismos internacionais e 
outras instituições 
extraterritoriais 

Serviços domésticos 
 

Consultoria Consultoria 
Informática Desenvolvimento de aplicativos para computador e similares (software houses). 


