Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

Tabela de Correspondência CNAE 2.0 x CNAE 1.0
CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
01.11-3
01.12-1

denominação
Cultivo de cereais
Cultivo de algodão herbáceo e de
outras fibras de lavoura temporária

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

01.11-2

Cultivo de cereais para grãos

01.12-0

Cultivo de algodão herbáceo

01.12-1

Cultivo de algodão herbáceo e de
outras fibras de lavoura temporária

01.19-8

01.13-0

Cultivo de cana-de-açúcar

01.13-9

01.14-8

Cultivo de fumo

01.14-7

01.15-6

Cultivo de soja

01.15-5

01.16-4

Cultivo de oleaginosas de lavoura
temporária, exceto soja

01.19-8

*

Cultivo de outros produtos de lavoura
temporária

Observações
(Junho/2007)

Cultivo de junco, juta, malva, rami,
sorgo vassoura e de outras fibras de
lavoura temporária

Cultivo de cana-de-açúcar
*

Cultivo de fumo

Exceto secagem, defumação e outros
processos realizados em unidade
industrial

Cultivo de soja
*

Cultivo de outros produtos de lavoura
temporária

Cultivo de amendoim, colza, gergelim,
girassol, linho, mamona e de outras
oleaginosas de lavoura temporária
Exceto produção de sementes, mudas
e outras formas de propagação vegetal
certificadas e transgênicas de lavouras
temporárias; exceto cultivo de junco,
juta, malva, rami, sorgo vassoura e de
outras fibras de lavoura temporária;
exceto cultivo de amendoim, colza,
gergelim, girassol, linho, mamona e de
outras oleaginosas de lavoura
temporária

01.19-9

Cultivo de plantas de lavoura
temporária não especificadas
anteriormente

01.19-8

*

Cultivo de outros produtos de lavoura
temporária

01.19-9

Cultivo de plantas de lavoura
temporária não especificadas
anteriormente

01.21-0

*

Cultivo de hortaliças, legumes e outros
Cultivo de alho e de cebola
produtos da horticultura

01.21-1

Horticultura

01.21-0

*

Exceto cultivo de alho e de cebola;
exceto produção de sementes, mudas
Cultivo de hortaliças, legumes e outros
e outras formas de propagação vegetal
produtos da horticultura
certificadas e transgênicas de plantas
hortícolas

01.22-9

Cultivo de flores e plantas ornamentais 01.22-8

*

Exceto produção de sementes, mudas
Cultivo de flores, plantas ornamentais e e outras formas de propagação vegetal
produtos de viveiro
certificadas e transgênicas de plantas
de lavoura permanente e da floricultura

01.31-8
01.32-6

Cultivo de laranja
Cultivo de uva
Cultivo de frutas de lavoura
permanente, exceto laranja e uva
Cultivo de frutas de lavoura
permanente, exceto laranja e uva
Cultivo de café
Cultivo de cacau
Cultivo de plantas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente

01.31-7
01.34-1

*

Cultivo de frutas cítricas
Cultivo de uva

Cultivo de laranja

01.31-7

*

Cultivo de frutas cítricas

Exceto cultivo de laranja

Cultivo de outros produtos de lavoura
permanente
Cultivo de café
Cultivo de cacau

Cultivo de frutas de lavoura
permanente

01.39-2

*

Cultivo de outros produtos de lavoura
permanente

Exceto cultivo de frutas de lavoura
permanente

01.41-5

Produção de sementes certificadas

01.19-8

*

Cultivo de outros produtos de lavoura
temporária

01.41-5

Produção de sementes certificadas

01.21-0

*

01.41-5

Produção de sementes certificadas

01.22-8

*

01.42-3

Produção de mudas e outras formas de
01.19-8
propagação vegetal, certificadas

*

01.42-3

Produção de mudas e outras formas de
01.21-0
propagação vegetal, certificadas

*

01.42-3

Produção de mudas e outras formas de
01.22-8
propagação vegetal, certificadas

*

01.33-4
01.33-4
01.34-2
01.35-1
01.39-3

01.51-2
01.52-1
01.53-9
01.53-9
01.54-7
01.55-5

Criação de bovinos
Criação de outros animais de grande
porte
Criação de caprinos e ovinos
Criação de caprinos e ovinos
Criação de suínos
Criação de aves

01.39-2

*

01.32-5
01.33-3

01.41-4
01.42-2
01.43-0
01.46-5
01.44-9
01.45-7

*

Produção de sementes certificadas e
transgênicas de plantas de lavoura
temporária
Cultivo de hortaliças, legumes e outros Produção de sementes certificadas e
produtos da horticultura
transgênicas de plantas hortícolas
Produção de sementes certificadas e
Cultivo de flores, plantas ornamentais e
transgênicas de plantas da floricultura
produtos de viveiro
e de plantas de lavoura permanente
Produção de mudas e outras formas de
Cultivo de outros produtos de lavoura propagação vegetal certificadas e
temporária
transgênicas de plantas de lavoura
temporária
Produção de mudas e outras formas de
Cultivo de hortaliças, legumes e outros
propagação vegetal certificadas e
produtos da horticultura
transgênicas de plantas hortícolas
Mudas e outras formas de propagação
Cultivo de flores, plantas ornamentais e
vegetal, certificadas e transgênicas da
produtos de viveiro
floricultura e de lavouras permanentes
Criação de bovinos
Criação de outros animais de grande
porte
Criação de ovinos
Criação de outros animais
Criação de suínos
Criação de aves
1
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CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
01.59-8

denominação
Criação de animais não especificados
anteriormente

CNAE 1.0 (versão atual)
código
01.46-5

denominação
*

01.5
01.50-3

Observações
(Junho/2007)

Criação de outros animais

Exceto criação de caprinos e de jacaré

Produção mista: Lavoura e pecuária
Produção mista: Lavoura e pecuária

EXTINTO
EXTINTO
Exceto serviços de limpeza, lavagem e
classificação de produtos agrícolas;
exceto serviços de jardinagem

Atividades de serviços relacionados
com a agricultura

01.61-0

Atividades de apoio à agricultura

01.61-9

*

01.62-8

Atividades de apoio à pecuária

01.62-7

*

01.63-6

Atividades de pós-colheita

01.61-9

*

01.70-9

Caça e serviços relacionados

01.70-8

02.10-1

Produção florestal - florestas plantadas 02.11-9

*

Silvicultura

Produção florestal - florestas plantadas

02.10-1

Produção florestal - florestas plantadas 02.12-7

*

Exploração florestal

Referente a florestas plantadas

02.10-1

Produção florestal - florestas plantadas 24.29-5

*

02.20-9
02.20-9

Produção florestal - florestas nativas
Produção florestal - florestas nativas

02.11-9
02.12-7

*
*

02.20-9

Produção florestal - florestas nativas

24.29-5

*

Produção de carvão vegetal de
florestas plantadas
Produção florestal - florestas nativas
Referente a florestas nativas
Produção de carvão vegetal de
florestas nativas

02.30-6

Atividades de apoio à produção
florestal

02.13-5

03.11-6
03.12-4

Pesca em água salgada
Pesca em água doce

05.11-8
05.11-8

*
*

Fabricação de outros produtos
químicos orgânicos
Silvicultura
Exploração florestal
Fabricação de outros produtos
químicos orgânicos
Atividades dos serviços relacionados
com a silvicultura e a exploração
florestal
Pesca e serviços relacionados
Pesca e serviços relacionados

03.21-3

Aqüicultura em água salgada e salobra 05.12-6

*

Aqüicultura e serviços relacionados

03.22-1
03.22-1

Aqüicultura em água doce
Aqüicultura em água doce

01.46-5
05.12-6

*
*

Criação de outros animais
Aqüicultura e serviços relacionados

05.00-3

Extração de carvão mineral

10.00-6

*

Extração de carvão mineral

06.00-0

Extração de petróleo e gás natural

11.10-0

07.10-3

Extração de minério de ferro

13.10-2

*

Extração de minério de ferro

07.21-9

Extração de minério de alumínio

13.21-8

*

Extração de minério de alumínio

07.22-7

Extração de minério de estanho

13.22-6

*

Extração de minério de estanho

07.23-5

Extração de minério de manganês

13.23-4

*

Extração de minério de manganês

13.24-2

*

07.24-3
07.25-1
07.29-4
08.10-0
08.91-6
08.92-4
08.93-2
08.99-1
08.99-1

Extração de minério de metais
preciosos
Extração de minerais radioativos
Extração de minerais metálicos nãoferrosos não especificados
anteriormente
Extração de pedra, areia e argila
Extração de minerais para fabricação
de adubos, fertilizantes e outros
produtos químicos
Extração e refino de sal marinho e salgema
Extração de gemas (pedras preciosas
e semipreciosas)
Extração de minerais não-metálicos
não especificados anteriormente
Extração de minerais não-metálicos
não especificados anteriormente

Atividades de serviços relacionados
com a pecuária exceto atividades
veterinárias
Atividades de serviços relacionados
com a agricultura
Caça, repovoamento cinegético e
serviços relacionados

Exceto serviço de operação de
estábulos de hipódromos
Serviços de limpeza, lavagem e
classificação de produtos agrícolas

Pesca marinha
Pesca em água doce
Criação de animais aquáticos em água
salgada ou salobra
Criação de jacaré
Aqüicultura em água doce
Exceto a extração de turfa e as
atividades de apoio à extração

Extração de petróleo e gás natural

13.25-0

Extração de minério de metais
preciosos
Extração de minerais radioativos

Exceto as atividades de apoio à
extração
Exceto as atividades de apoio à
extração
Exceto as atividades de apoio à
extração
Exceto as atividades de apoio à
extração
Exceto as atividades de apoio à
extração

13.29-3

*

Extração de outros minerais metálicos Exceto as atividades de apoio à
não-ferrosos
extração

14.10-9

*

Extração de pedra, areia e argila

14.21-4

*

14.22-2

*

14.29-0

*

10.00-6

*

14.29-0

*

Extração de minerais para fabricação
de adubos, fertilizantes e produtos
químicos
Extração e refino de sal marinho e salgema
Extração de outros minerais nãometálicos

Exceto as atividades de apoio à
extração
Exceto as atividades de apoio à
extração
Exceto as atividades de apoio à
extração
Exceto as atividades de apoio à
extração

Extração de carvão mineral

Extração de turfa

Extração de outros minerais nãometálicos
Atividades de serviços relacionados
com a extração de petróleo e gás exceto a prospecção realizada por
terceiros

Exceto as atividades de apoio à
extração

09.10-6

Atividades de apoio à extração de
petróleo e gás natural

09.90-4

Atividades de apoio à extração de
10.00-6
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

Extração de carvão mineral

Atividades de apoio à extração

09.90-4

Atividades de apoio à extração de
13.10-2
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

Extração de minério de ferro

Atividades de apoio à extração

09.90-4

Atividades de apoio à extração de
13.21-8
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

Extração de minério de alumínio

Atividades de apoio à extração

11.20-7
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código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

Observações
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09.90-4

Atividades de apoio à extração de
13.22-6
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

Extração de minério de estanho

Atividades de apoio à extração

09.90-4

Atividades de apoio à extração de
13.23-4
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

Extração de minério de manganês

Atividades de apoio à extração

09.90-4

Atividades de apoio à extração de
13.24-2
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

Extração de minério de metais
preciosos

Atividades de apoio à extração

09.90-4

Atividades de apoio à extração de
13.29-3
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

Extração de outros minerais metálicos
Atividades de apoio à extração
não-ferrosos

09.90-4

Atividades de apoio à extração de
14.10-9
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

Extração de pedra, areia e argila

Atividades de apoio à extração

09.90-4

Atividades de apoio à extração de
14.21-4
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

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

Atividades de apoio à extração

09.90-4

Atividades de apoio à extração de
14.22-2
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

Extração e refino de sal marinho e salAtividades de apoio à extração
gema

09.90-4

Atividades de apoio à extração de
14.29-0
minerais, exceto petróleo e gás natural

*

Extração de outros minerais nãometálicos

10.11-2

Abate de reses, exceto suínos

15.11-3

*

10.12-1

Abate de suínos, aves e outros
pequenos animais

15.11-3

*

10.12-1

Abate de suínos, aves e outros
pequenos animais

15.12-1

*

10.13-9

Fabricação de produtos de carne

15.11-3

*

10.13-9

Fabricação de produtos de carne

15.12-1

*

10.13-9

Fabricação de produtos de carne

15.13-0

10.20-1

Preservação do pescado e fabricação
de produtos do pescado

15.14-8

10.31-7

Fabricação de conservas de frutas

15.21-0

10.32-5

Fabricação de conservas de legumes e
15.22-9
outros vegetais

10.33-3
10.33-3
10.41-4
10.42-2
10.43-1
10.51-1
10.52-0
10.53-8
10.61-9
10.62-7
10.63-5
10.64-3

Fabricação de sucos de frutas,
hortaliças e legumes
Fabricação de sucos de frutas,
hortaliças e legumes
Fabricação de óleos vegetais em bruto,
exceto óleo de milho
Fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho
Fabricação de margarina e outras
gorduras vegetais e de óleos nãocomestíveis de animais
Preparação do leite
Fabricação de laticínios
Fabricação de sorvetes e outros
gelados comestíveis
Beneficiamento de arroz e fabricação
de produtos do arroz
Moagem de trigo e fabricação de
derivados
Fabricação de farinha de mandioca e
derivados
Fabricação de farinha de milho e
derivados, exceto óleos de milho

15.23-7
15.95-4

Produção de óleos vegetais em bruto

15.32-6

Refino de óleos vegetais

15.41-5
15.42-3

Preparação de margarina e outras
gorduras vegetais e de óleos de origem
animal não comestíveis
Preparação do leite
Fabricação de produtos do laticínio

15.43-1

Fabricação de sorvetes

15.33-4

15.51-2
15.52-0
15.53-9
15.54-7

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

10.66-0

Fabricação de alimentos para animais 15.56-3

10.71-6

Moagem e fabricação de produtos de
origem vegetal não especificados
anteriormente
Fabricação de açúcar em bruto

Fabricação de refrigerantes e refrescos

15.31-8

10.65-1

10.69-4

*

Abate de reses, preparação de
produtos de carne
Abate de reses, preparação de
produtos de carne
Abate de aves e outros pequenos
animais e preparação de produtos de
carne
Abate de reses, preparação de
produtos de carne
Abate de aves e outros pequenos
animais e preparação de produtos de
carne
Preparação de carne, banha e
produtos de salsicharia não associadas
ao abate
Preparação e preservação do pescado
e fabricação de conservas de peixes,
crustáceos e moluscos
Processamento, preservação e
produção de conservas de frutas
Processamento, preservação e
produção de conservas de legumes e
outros vegetais
Produção de sucos de frutas e de
legumes

15.55-5

Atividades de apoio à extração
Exceto o abate de suínos e a
preparação de carne
Abate de suínos
Exceto a preparação de carne
Preparação de carne
Preparação de carne

Fabricação de sucos prontos para
beber

Beneficiamento de arroz e fabricação
de produtos do arroz
Moagem de trigo e fabricação de
derivados
Produção de farinha de mandioca e
derivados
Fabricação de farinha de milho e
derivados
Fabricação de amidos e féculas de
vegetais e fabricação de óleos de milho
Fabricação de rações balanceadas
para animais

15.59-8

Beneficiamento, moagem e preparação
de outros alimentos de origem vegetal

15.61-0

Usinas de açúcar
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denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

10.72-4
10.81-3

Fabricação de açúcar refinado
Torrefação e moagem de café

10.82-1

Fabricação de produtos à base de café 15.72-5

10.91-1

Fabricação de produtos de panificação 15.81-4

10.92-9

Fabricação de biscoitos e bolachas

15.82-2

10.93-7

Fabricação de produtos derivados do
cacau, de chocolates e confeitos

15.83-0

10.94-5
10.95-3
10.96-1

Fabricação de massas alimentícias
Fabricação de especiarias, molhos,
temperos e condimentos
Fabricação de alimentos e pratos
prontos

denominação

15.62-8
15.71-7

Refino e moagem de açúcar
Torrefação e moagem de café
Fabricação de café solúvel
*

15.84-9
15.85-7
15.89-0

*

Fabricação de produtos de padaria,
confeitaria e pastelaria
Fabricação de biscoitos e bolachas
Produção de derivados do cacau e
elaboração de chocolates, balas,
gomas de mascar
Fabricação de massas alimentícias
Preparação de especiarias, molhos,
temperos e condimentos
Fabricação de outros produtos
alimentícios
Preparação de produtos dietéticos,
alimentos para crianças e outros
alimentos conservados
Fabricação de outros produtos
alimentícios
Fabricação, retificação,
homogeneização e mistura de
aguardentes e outras bebidas
destiladas
Fabricação de vinho

10.99-6

Fabricação de produtos alimentícios
não especificados anteriormente

15.86-5

10.99-6

Fabricação de produtos alimentícios
não especificados anteriormente

15.89-0

11.11-9

Fabricação de aguardentes e outras
bebidas destiladas

15.91-1

11.12-7

Fabricação de vinho

15.92-0

11.13-5

Fabricação de malte, cervejas e chopes 15.93-8

Fabricação de malte, cervejas e chopes

11.21-6

Fabricação de águas envasadas

Engarrafamento e gaseificação de
águas minerais

11.22-4
12.10-7
12.20-4
13.11-1
13.11-1
13.12-0
13.12-0
13.13-8
13.14-6
13.21-9
13.22-7
13.23-5
13.30-8
13.40-5
13.51-1
13.51-1
13.52-9
13.53-7
13.54-5
13.59-6
13.59-6

Fabricação de refrigerantes e de outras
bebidas não-alcoólicas
Processamento industrial do fumo
Fabricação de produtos do fumo
Preparação e fiação de fibras de
algodão
Preparação e fiação de fibras de
algodão
Preparação e fiação de fibras têxteis
naturais, exceto algodão
Preparação e fiação de fibras têxteis
naturais, exceto algodão
Fiação de fibras artificiais e sintéticas
Fabricação de linhas para costurar e
bordar
Tecelagem de fios de algodão
Tecelagem de fios de fibras têxteis
naturais, exceto algodão
Tecelagem de fios de fibras artificiais e
sintéticas
Fabricação de tecidos de malha
Acabamentos em fios, tecidos e
artefatos têxteis
Fabricação de artefatos têxteis para
uso doméstico
Fabricação de artefatos têxteis para
uso doméstico
Fabricação de artefatos de tapeçaria
Fabricação de artefatos de cordoaria
Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos
Fabricação de outros produtos têxteis
não especificados anteriormente
Fabricação de outros produtos têxteis
não especificados anteriormente

*

15.94-6
15.95-4

*

Fabricação de refrigerantes e refrescos

01.14-7
16.00-4

*

Cultivo de fumo
Fabricação de produtos do fumo

17.11-6

Beneficiamento de algodão

17.21-3

Fiação de algodão

Exceto padarias

Fabricação de pratos prontos

Exceto a fabricação de pratos prontos

Exceto a fabricação de sucos de frutas
prontos para beber.
Processamento industrial do fumo

Beneficiamento de outras fibras têxteis
naturais
Fiação de fibras têxteis naturais exceto algodão

17.19-1
17.22-1
17.23-0

Fiação de fibras artificiais ou sintéticas
Fabricação de linhas e fios para
costurar e bordar
Tecelagem de algodão
Tecelagem de fios de fibras têxteis
naturais - exceto algodão
Tecelagem de fios e filamentos
contínuos artificiais ou sintéticos
Fabricação de tecidos de malha
Acabamentos em fios, tecidos e artigos
têxteis, por terceiros
Fabricação de artigos de tecido de uso
doméstico, incluindo tecelagem
Fabricação de artefatos têxteis a partir
de tecidos - exceto vestuário
Fabricação de artefatos de tapeçaria
Fabricação de artefatos de cordoaria

17.24-8
17.31-0
17.32-9
17.33-7
17.71-0
17.50-7
17.41-8
17.61-2
17.62-0
17.63-9
17.64-7

Observações
(Junho/2007)

*

17.49-3
17.69-8

14.11-8

Confecção de roupas íntimas

18.11-2

*

14.12-6

Confecção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas

18.11-2

*

14.12-6

Confecção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas

18.12-0

14.13-4

Confecção de roupas profissionais

18.13-9

*

Fabricação de tecidos especiais inclusive artefatos
Fabricação de outros artefatos têxteis,
incluindo tecelagem
Fabricação de outros artigos têxteis exceto vestuário
Confecção de roupas íntimas, blusas,
camisas e semelhantes
Confecção de roupas íntimas, blusas,
camisas e semelhantes
Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas, blusas, camisas
e semelhantes
Confecção de roupas profissionais

4

Exceto a fabricação de artefatos de
tecido não tecido para uso médicohospitalar

Exceto a confecção de blusas, camisas
e semelhantes
Confecção de blusas, camisas e
semelhantes

Exceto a confecção de roupas de
proteção resistentes à fogo

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
14.14-2
14.21-5
14.22-3
15.10-6
15.10-6
15.21-1
15.29-7
15.31-9
15.32-7
15.33-5
15.39-4
15.40-8
15.40-8
15.40-8
16.10-2
16.21-8

16.22-6

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

Fabricação de acessórios do vestuário,
18.21-0
exceto para segurança e proteção
Fabricação de meias
Fabricação de artigos do vestuário,
produzidos em malharias e tricotagens,
exceto meias
Curtimento e outras preparações de
couro
Curtimento e outras preparações de
couro
Fabricação de artigos para viagem,
bolsas e semelhantes de qualquer
material
Fabricação de artefatos de couro não
especificados anteriormente

17.72-8

Fabricação de calçados de couro

19.31-3

Fabricação de tênis de qualquer
material
Fabricação de calçados de material
sintético
Fabricação de calçados de materiais
não especificados anteriormente
Fabricação de partes para calçados, de
qualquer material
Fabricação de partes para calçados, de
qualquer material

denominação
*

*

19.21-6
19.29-1
*

19.33-0

*

Fabricação de calçados de plástico

19.39-9

*

Fabricação de calçados de outros
materiais

19.31-3

*

Fabricação de calçados de couro

19.33-0

*

Fabricação de calçados de plástico

Fabricação de partes para calçados, de
19.39-9
qualquer material

*

Fabricação de calçados de outros
materiais

Desdobramento de madeira
Fabricação de madeira laminada e de
chapas de madeira compensada,
prensada e aglomerada

20.10-9
20.21-4

Fabricação de estruturas de madeira e
de artigos de carpintaria para
20.22-2
construção

17.22-2

Fabricação de cartolina e papel-cartão 21.22-9

17.31-1

Fabricação de embalagens de papel

17.32-0

Fabricação de embalagens de cartolina
21.32-6
e papel-cartão

*

17.33-8

Fabricação de chapas e de
embalagens de papelão ondulado

*

17.10-9

17.41-9

17.41-9

17.41-9

17.42-7

17.49-4
18.11-3

Fabricação de calçados de couro

Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório

20.23-0

*

20.29-0

*

21.10-5
21.21-0

21.31-8

21.32-6

Exceto a fabricação de partes de couro
para calçados

Fabricação de tênis de qualquer
material

19.32-1

17.21-4

16.29-3

Fabricação de acessórios do vestuário Preparação de peles
Curtimento e outras preparações de
couro
Fabricação de malas, bolsas, valises e
outros artefatos para viagem, de
qualquer material
Fabricação de outros artefatos de
couro

19.10-0

Fabricação de artefatos de tanoaria e
de embalagens de madeira
Fabricação de artefatos de madeira,
palha, cortiça, vime e material trançado
não especificados anteriormente,
exceto móveis
Fabricação de celulose e outras pastas
para a fabricação de papel
Fabricação de papel

16.23-4

Fabricação de acessórios do vestuário Exceto a preparação de peles
Fabricação de meias
Fabricação de outros artigos do
vestuário produzidos em malharias
(tricotagens)

17.79-5
18.21-0

Observações
(Junho/2007)

Exceto a fabricação de partes de
material sintético para calçados
Exceto a fabricação de partes de
qualquer material para calçados
Fabricação de partes de couro para
calçados
Fabricação de partes de material
sintético para calçados
Fabricação de partes para calçados, de
materiais não especificados
anteriormente

Desdobramento de madeira
Fabricação de madeira laminada e de
chapas de madeira compensada,
prensada ou aglomerada
Fabricação de esquadrias de madeira,
de casas de madeira pré-fabricadas, de
estruturas de madeira e artigos de
carpintaria
Fabricação de artefatos de tanoaria e
Exceto a reparação
embalagens de madeira
Fabricação de artefatos diversos de
madeira, palha, cortiça e material
trançado - exceto móveis
Fabricação de celulose e outras pastas
para a fabricação de papel
Fabricação de papel
Fabricação de papelão liso, cartolina e
cartão
Fabricação de embalagens de papel
Fabricação de embalagens de papelão
- inclusive a fabricação de papelão
corrugado
Fabricação de embalagens de papelão
- inclusive a fabricação de papelão
corrugado

21.41-5

Fabricação de artefatos de papel,
papelão, cartolina e cartão para
escritório

21.42-3

Fabricação de fitas e formulários
contínuos - impressos ou não

Exceto a fabricação de artigos de
cortiça para segurança e proteção

Exceto a fabricação de embalagens de
papelão ondulado
Fabricação de embalagens de papelão
ondulado

22.19-5

*

Edição; edição e impressão de outros
produtos gráficos

Impressos para uso comercial,
industrial, papelaria, etc.

Fabricação de produtos de papel para
21.49-0
usos doméstico e higiênico-sanitário

*

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

Fabricação de produtos de papel para
usos doméstico e higiênico-sanitário

*

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

Exceto a fabricação de artefatos para
uso higiênico-sanitário

Fabricação de produtos de pastas
celulósicas, papel, cartolina, papel21.49-0
cartão e papelão ondulado não
especificados anteriormente
Impressão de jornais, livros, revistas e
22.21-7
outras publicações periódicas

Impressão de jornais, revistas e livros
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação
Impressão de material escolar e de
material para usos industrial e
comercial
Impressão de material escolar e de
material para usos industrial e
comercial
Execução de outros serviços gráficos
Execução de outros serviços gráficos

Observações
(Junho/2007)

18.12-1

Impressão de material de segurança

22.22-5

*

18.13-0

Impressão de materiais para outros
usos

22.22-5

*

Serviços de pré-impressão
Serviços de acabamentos gráficos
Reprodução de materiais gravados em
qualquer suporte
Reprodução de materiais gravados em
qualquer suporte
Reprodução de materiais gravados em
qualquer suporte
Coquerias
Fabricação de produtos do refino de
petróleo
Fabricação de produtos derivados do
petróleo, exceto produtos do refino
Fabricação de álcool
Fabricação de biocombustíveis, exceto
álcool
Fabricação de cloro e álcalis
Fabricação de intermediários para
fertilizantes

22.29-2
22.29-2

*
*

20.13-4

Fabricação de adubos e fertilizantes

24.13-9

Fabricação de fertilizantes fosfatados,
nitrogenados e potássicos

20.14-2

Fabricação de gases industriais

24.14-7

Fabricação de gases industriais

20.19-3

Fabricação de produtos químicos
inorgânicos não especificados
anteriormente

23.30-2

Exceto a coleta, tratamento e
disposição de resíduos nucleares, a
Elaboração de combustíveis nucleares produção de substâncias radioativas
para diagnóstico e a fundição e refino
de urânio

18.21-1
18.22-9
18.30-0
18.30-0
18.30-0
19.10-1
19.21-7
19.22-5
19.31-4
19.32-2
20.11-8
20.12-6

20.19-3
20.21-5
20.22-3
20.29-1
20.31-2
20.32-1
20.33-9
20.40-1
20.40-1

Fabricação de produtos químicos
inorgânicos não especificados
anteriormente
Fabricação de produtos petroquímicos
básicos
Fabricação de intermediários para
plastificantes, resinas e fibras
Fabricação de produtos químicos
orgânicos não especificados
anteriormente
Fabricação de resinas termoplásticas
Fabricação de resinas termofixas
Fabricação de elastômeros
Fabricação de fibras artificiais e
sintéticas
Fabricação de fibras artificiais e
sintéticas

22.31-4

Reprodução de discos e fitas

22.32-2

Reprodução de fitas de vídeos

23.10-8

Reprodução de softwares em disquetes
e fitas
Coquerias

23.21-3

Refino de petróleo

22.34-9

23.29-9
23.40-0
24.29-5

*

24.11-2
24.12-0

*

24.22-8
*

24.31-7
24.32-5
24.33-3

Fabricação de outros produtos
químicos orgânicos

24.41-4
24.42-2
24.61-9

*

Fabricação de inseticidas

20.51-7

Fabricação de defensivos agrícolas

24.62-7

*

Fabricação de fungicidas

20.51-7

Fabricação de defensivos agrícolas

24.63-5

*

Fabricação de herbicidas

20.51-7

Fabricação de defensivos agrícolas

24.69-4

*

Fabricação de outros defensivos
agrícolas

24.61-9

*

Fabricação de inseticidas

24.62-7

*

Fabricação de fungicidas

24.63-5

*

Fabricação de herbicidas

24.69-4

*

24.71-6

*

20.52-5
20.52-5
20.52-5
20.61-4
20.62-2
20.63-1
20.63-1
20.71-1

24.72-4
24.71-6
24.73-2
24.81-3

Fabricação de biodiesel

Exceto a fabricação de carvão vegetal
e biodiesel

Fabricação de resinas termoplásticas
Fabricação de resinas termofixas
Fabricação de elastômeros
Fabricação de fibras, fios, cabos e
filamentos contínuos artificiais
Fabricação de fibras, fios, cabos e
filamentos contínuos sintéticos

Fabricação de defensivos agrícolas

Fabricação de desinfestantes
domissanitários
Fabricação de desinfestantes
domissanitários
Fabricação de desinfestantes
domissanitários
Fabricação de desinfestantes
domissanitários
Fabricação de sabões e detergentes
sintéticos
Fabricação de produtos de limpeza e
polimento
Fabricação de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal
Fabricação de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal
Fabricação de tintas, vernizes,
esmaltes e lacas

Serviços de pré-impressão
Serviços de acabamentos gráficos

Fabricação de produtos petroquímicos
básicos
Fabricação de intermediários para
resinas e fibras

24.21-0

20.51-7

20.52-5

Exceto a imressão de material de
segurança

Fabricação de outros produtos
inorgânicos

24.19-8

24.29-5

Outras formas de produção de
derivados do petróleo
Produção de álcool
Fabricação de outros produtos
químicos orgânicos
Fabricação de cloro e álcalis
Fabricação de intermediários para
fertilizantes

Impressão de material de segurança

*

Fabricação de inseticidas de uso
agrícola
Fabricação de fungicidas de uso
agrícola
Fabricação de herbicidas de uso
agrícola
Fabricação de outros defensivos de
uso agrícola
Fabricação de inseticidas de uso
doméstico
Fabricação de fungicidas de uso
doméstico
Fabricação de herbicidas de uso
doméstico
Fabricação de outros defensivos de
uso doméstico
Exceto a fabricação de sabonetes e
sabões medicinais

Fabricação de outros defensivos
agrícolas
Fabricação de sabões, sabonetes e
detergentes sintéticos
Fabricação de produtos de limpeza e
polimento
Fabricação de sabões, sabonetes e
Fabricação de sabonetes e sabões
detergentes sintéticos
medicinais
Fabricação de artigos de perfumaria e
cosméticos
Fabricação de tintas, vernizes,
esmaltes e lacas
6

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
20.72-0

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

20.91-6
20.92-4
20.92-4

Fabricação de tintas de impressão
Fabricação de impermeabilizantes,
solventes e produtos afins
Fabricação de adesivos e selantes
Fabricação de explosivos
Fabricação de explosivos

20.93-2

Fabricação de aditivos de uso industrial 24.94-5

Fabricação de aditivos de uso industrial

20.94-1

Fabricação de catalisadores

24.93-7

20.99-1

Fabricação de produtos químicos não
especificados anteriormente

24.95-3

20.99-1

Fabricação de produtos químicos não
especificados anteriormente

24.99-6

Fabricação de catalisadores
Fabricação de chapas, filmes, papéis e
outros materiais e produtos químicos
para fotografia
Fabricação de outros produtos
químicos não especificados
anteriormente

21.10-6

Fabricação de produtos farmoquímicos 24.51-1

Fabricação de produtos farmoquímicos

Fabricação de medicamentos para uso
24.52-0
humano
Fabricação de medicamentos para uso
24.53-8
veterinário
Fabricação de preparações
23.30-2
farmacêuticas

Fabricação de medicamentos para uso
humano
Fabricação de medicamentos para uso
veterinário

20.73-8

21.21-1
21.22-0
21.23-8
21.23-8
22.11-1
22.12-9
22.19-6
22.21-8
22.22-6
22.23-4

22.29-3

22.29-3
23.11-7
23.12-5
23.19-2
23.20-6
23.30-3
23.41-9
23.42-7
23.49-4

Fabricação de preparações
farmacêuticas
Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar
Reforma de pneumáticos usados
Fabricação de artefatos de borracha
não especificados anteriormente
Fabricação de laminados planos e
tubulares de material plástico
Fabricação de embalagens de material
plástico
Fabricação de tubos e acessórios de
material plástico para uso na
construção
Fabricação de artefatos de material
plástico não especificados
anteriormente

24.82-1
24.83-0
24.91-0
24.92-9
36.99-4

24.54-6

25.19-4
25.21-6
25.22-4

Fabricação de embalagem de plástico
Fabricação de artefatos diversos de
material plástico

25.29-1

*

Fabricação de artefatos diversos de
material plástico

*

Fabricação de produtos diversos

23.92-3

Fabricação de cal e gesso

26.92-1

24.11-3
24.12-1
24.21-1

Fabricação de substâncias radioativas
para diagnóstico
Exceto a fabricação de curativos,
Fabricação de materiais para usos
hastes, gazes etc. não impregnados
médicos, hospitalares e odontológicos
com qualquer substância
Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar
Recondicionamento de pneumáticos
Fabricação de artefatos diversos de
borracha
Fabricação de laminados planos e
tubulares de plástico

*

26.91-3

Fabricação de fósforos de segurança

Elaboração de combustíveis nucleares

25.29-1

Aparelhamento e outros trabalhos em
pedras

23.99-1

*

25.12-7

Fabricação de artefatos de material
plástico não especificados
36.99-4
anteriormente
Fabricação de vidro plano e de
26.11-5
segurança
Fabricação de embalagens de vidro
26.12-3
Fabricação de artigos de vidro
26.19-0
Fabricação de cimento
26.20-4
Fabricação de artefatos de concreto,
cimento, fibrocimento, gesso e
26.30-1
materiais semelhantes
Fabricação de produtos cerâmicos
26.42-5
refratários
Fabricação de produtos cerâmicos nãorefratários para uso estrutural na
26.41-7
construção
Fabricação de produtos cerâmicos nãorefratários não especificados
26.49-2
anteriormente

Fabricação de produtos de minerais
não-metálicos não especificados
anteriormente
Fabricação de produtos de minerais
não-metálicos não especificados
anteriormente
Produção de ferro-gusa
Produção de ferroligas
Produção de semi-acabados de aço

*

25.11-9

23.91-5

23.99-1

*

Fabricação de tintas de impressão
Fabricação de impermeabilizantes,
solventes e produtos afins
Fabricação de adesivos e selantes
Fabricação de explosivos
Fabricação de produtos diversos

Observações
(Junho/2007)

Fabricação de tubos e acessórios de
material plástico para uso na
construção
Exceto a fabricação de tubos e
acessórios de material plástico para
construção civil, de letras, letreiros e
placas de material plástico e artigos de
material plástico para segurança e
proteção
Fabricação de linóleos

Fabricação de vidro plano e de
segurança
Fabricação de embalagens de vidro
Fabricação de artigos de vidro
Fabricação de cimento
Fabricação de artefatos de concreto,
cimento, fibrocimento, gesso e estuque
Fabricação de produtos cerâmicos
refratários
Fabricação de produtos cerâmicos nãorefratários para uso estrutural na
construção civil
Fabricação de produtos cerâmicos nãorefratários para usos diversos
Britamento, aparelhamento e outros
trabalhos em pedras - não associado a
extração
Fabricação de cal virgem, cal hidratada
e gesso

26.99-9

*

Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos

Exceto a fabricação de roupas e
artefatos de asbesto para segurança

36.99-4

*

Fabricação de produtos diversos

Decoração, vitrificação e outros
trabalhos em cerâmica, vidro e
semelhantes

27.13-8
27.14-6
27.23-5

Produção de ferro-gusa
Produção de ferroligas
Produção de semi-acabados de aço
7

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

24.22-9

Produção de laminados planos de aço 27.24-3

Produção de laminados planos de aço

24.23-7

Produção de laminados longos de aço 27.25-1

Produção de laminados longos de aço

24.24-5

Produção de relaminados, trefilados e
perfilados de aço

24.31-8

Produção de tubos de aço com costura 27.31-6

Produção de relaminados, trefilados e
perfilados de aço
Fabricação de tubos de aço com
costura
Fabricação de outros tubos de ferro e
aço
Metalurgia do alumínio e suas ligas
Metalurgia dos metais preciosos
Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas

24.41-5
24.42-3

Produção de outros tubos de ferro e
aço
Metalurgia do alumínio e suas ligas
Metalurgia dos metais preciosos

24.43-1

Metalurgia do cobre

24.39-3

24.49-1
24.49-1

Metalurgia dos metais não-ferrosos e
suas ligas não especificados
anteriormente
Metalurgia dos metais não-ferrosos e
suas ligas não especificados
anteriormente

27.26-0

27.39-1
27.41-3
27.42-1
27.49-9

*

23.30-2

*

Elaboração de combustíveis nucleares Fundição e refino de urânio

27.49-9

*

Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas

24.51-2

Fundição de ferro e aço

27.51-0

24.52-1

Fundição de metais não-ferrosos e
suas ligas

27.52-9

25.11-0

Fabricação de estruturas metálicas

28.11-8

25.12-8

Fabricação de esquadrias de metal
28.12-6
Fabricação de obras de caldeiraria
28.13-4
pesada
Fabricação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras para aquecimento 28.21-5
central
Fabricação de caldeiras geradoras de
vapor, exceto para aquecimento central 28.22-3
e para veículos
Produção de forjados de aço e de
28.31-2
metais não-ferrosos e suas ligas
Produção de forjados de aço e de
28.32-0
metais não-ferrosos e suas ligas
Produção de artefatos estampados de
28.33-9
metal; metalurgia do pó
Produção de artefatos estampados de
28.34-7
metal; metalurgia do pó

25.13-6
25.21-7
25.22-5
25.31-4
25.31-4
25.32-2
25.32-2
25.39-0
25.41-1

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em metais

28.41-0

25.43-8
25.43-8

Fabricação de ferramentas

29.69-6

25.50-1
25.50-1

Fabricação de equipamento bélico
pesado, armas de fogo e munições
Fabricação de equipamento bélico
pesado, armas de fogo e munições

*
*
*

Metalurgia do cobre

Exceto a metalurgia do cobre

Fabricação de peças fundidas de ferro
e aço
Fabricação de peças fundidas de
metais não-ferrosos e suas ligas
Fabricação de estruturas metálicas
para edifícios, pontes, torres de
transmissão, andaimes e outros fins
Fabricação de esquadrias de metal
Fabricação de obras de caldeiraria
Exceto a instalação sob contrato
pesada
Fabricação de tanques, reservatórios
Exceto instalação e montagem sob
metálicos e caldeiras para aquecimento
contrato
central
Fabricação de caldeiras geradoras de
Exceto instalação e montagem sob
vapor - exceto para aquecimento
contrato
central e para veículos
Produção de forjados de aço
Produção de forjados de metais nãoferrosos e suas ligas
Fabricação de artefatos estampados de
metal
Metalurgia do pó

28.39-8

Fabricação de artigos de cutelaria
Fabricação de artigos de serralheria,
exceto esquadrias
Fabricação de ferramentas

25.42-0

Observações
(Junho/2007)

28.42-8
28.43-6
*

29.71-8
29.72-6

*

28.91-6

*

Têmpera, cementação e tratamento
térmico do aço, serviços de usinagem,
galvanotécnica e solda
Fabricação de artigos de cutelaria
Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias
Fabricação de ferramentas manuais
Fabricação de outras máquinas e
Fabricação de moldes e modelos
equipamentos de uso específico
Fabricação de armas de fogo e
munições
Fabricação de equipamento bélico
Exceto a fabricação de veículos
pesado
militares de combate
Exceto a reparação de tambores
Fabricação de embalagens metálicas
metálicos

25.91-8

Fabricação de embalagens metálicas

25.92-6

Fabricação de produtos de trefilados de
28.92-4
metal

Fabricação de artefatos de trefilados

25.93-4

Fabricação de artigos de metal para
uso doméstico e pessoal

28.93-2

Fabricação de artigos de funilaria e de
artigos de metal para usos doméstico e
pessoal

25.99-3

Fabricação de produtos de metal não
especificados anteriormente

28.99-1

26.10-8

Fabricação de componentes
eletrônicos

32.10-7

26.21-3

Fabricação de equipamentos de
informática

30.12-0

26.21-3

Fabricação de equipamentos de
informática

30.21-0

*

*

Fabricação de outros produtos
elaborados de metal

Exceto a fabricação de artefatos de
metal para segurança e proteção;
letras e placas de metal

Fabricação de material eletrônico
básico
Fabricação de máquinas de escrever e
Fabricação de equipamentos
calcular, copiadoras e outros
dedicados à automação gerencial e
equipamentos eletrônicos destinados à
comercial
automação gerencial e comercial
Fabricação de computadores
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
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Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

26.22-1

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

30.12-0

26.22-1

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

30.22-8

26.31-1

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação

32.21-2

26.32-9
26.32-9

Fabricação de aparelhos telefônicos e
de outros equipamentos de
31.92-5
comunicação
Fabricação de aparelhos telefônicos e
de outros equipamentos de
32.22-0
comunicação

denominação
*

*

*

Fabricação de máquinas de escrever e
calcular, copiadoras e outros
equipamentos eletrônicos destinados à
automação gerencial e comercial
Fabricação de equipamentos
periféricos para máquinas eletrônicas
para tratamento de informações
Fabricação de equipamentos
transmissores de rádio e televisão e de
equipamentos para estações
telefônicas, para radiotelefonia e
radiotelegrafia - inclusive de
microondas e repetidoras
Fabricação de aparelhos e utensílios
para sinalização e alarme

Observações
(Junho/2007)
Fabricação de periféricos para
equipamentos dedicados à automação
gerencial e comercial

Exceto instalação e montagem sob
contrato

Fabricação de sistemas de alarme
ligados a uma estação de controle

Fabricação de aparelhos telefônicos,
sistemas de intercomunicação e
semelhantes
Fabricação de aparelhos receptores de
rádio e televisão e de reprodução,
gravação ou amplificação de som e
vídeo

26.40-0

Fabricação de aparelhos de recepção,
reprodução, gravação e amplificação 32.30-1
de áudio e vídeo

26.51-5

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

33.20-0

*

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

26.51-5

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle

33.30-8

*

Fabricação de máquinas, aparelhos e
equipamentos de sistemas eletrônicos
Exceto instalação sob contrato
dedicados a automação industrial e
controle do processo produtivo

26.52-3

Fabricação de cronômetros e relógios

33.50-2

26.60-4

Fabricação de aparelhos eletromédicos
e eletroterapêuticos e equipamentos de 33.10-3
irradiação

26.70-1
26.80-9
27.10-4
27.10-4
27.10-4
27.21-0

Fabricação de equipamentos e
instrumentos ópticos, fotográficos e
cinematográficos
Fabricação de mídias virgens,
magnéticas e ópticas
Fabricação de geradores,
transformadores e motores elétricos
Fabricação de geradores,
transformadores e motores elétricos
Fabricação de geradores,
transformadores e motores elétricos
Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto para
veículos automotores

33.40-5

*

31.13-5

*

Fabricação de fios, cabos e condutores
33.40-5
elétricos isolados

27.40-6

Fabricação de lâmpadas e outros
equipamentos de iluminação

31.51-8

27.40-6

Fabricação de lâmpadas e outros
equipamentos de iluminação

31.52-6

27.59-7

Fabricação de fogões, refrigeradores e
máquinas de lavar e secar para uso
29.81-5
doméstico
Fabricação de aparelhos
eletrodomésticos não especificados
29.89-0
anteriormente

Fabricação de geradores de corrente
contínua ou alternada
Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes
Fabricação de motores elétricos

Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato

Fabricação de baterias e acumuladores
para veículos

*

Fabricação de material elétrico para
31.22-4
instalações em circuito de consumo
Fabricação de fios, cabos e condutores
31.30-5
elétricos isolados

27.33-3

Exceto a fabricação de instrumentos
não-eletrônicos, mobiliário médicohospitalar; aparelhos ortopédicos;
instalação sob contrato
Exceto a fabricação de artigos ópticos
(óculos, lentes); cabos de fibra óptica;
instalação sob contrato

Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos - exceto para
veículos

31.41-0

31.21-6

Fabricação de aparelhos e
instrumentos para usos médicohospitalares, odontológicos e de
laboratórios e aparelhos ortopédicos
Fabricação de aparelhos, instrumentos
e materiais ópticos, fotográficos e
cinematográficos
Fabricação de discos e fitas virgens

31.12-7

Fabricação de aparelhos e
equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica

27.51-1

*

*

27.31-7

27.33-3

*

31.11-9

Fabricação de baterias e acumuladores
31.42-9
para veículos automotores

27.32-5

Fabricação de cronômetros e relógios

24.96-1

27.22-8

Exceto a fabricação de termômetros
médicos e outros aparelhos ou
instrumentos de medida para uso
médico-hospitalar; instalação sob
contrato

*

Fabricação de subestações, quadros
de comando, reguladores de voltagem
Exceto a instalação sob contrato
e outros aparelhos e equipamentos
para distribuição e controle de energia
Fabricação de material elétrico para
instalações em circuito de consumo
Fabricação de fios, cabos e condutores
elétricos isolados
Fabricação de aparelhos, instrumentos
e materiais ópticos, fotográficos e
Fabricação de cabos de fibra óptica
cinematográficos
Fabricação de lâmpadas

*

Fabricação de luminárias e
Exceto a fabricação de painéis e
equipamentos de iluminação - exceto
letreiros luminosos
para veículos
Fabricação de fogões, refrigeradores e
máquinas de lavar e secar para uso
doméstico
Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
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Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
27.90-2
27.90-2
27.90-2
27.90-2

28.11-9

28.12-7
28.13-5
28.14-3
28.15-1
28.21-6
28.21-6

28.22-4

28.23-2
28.24-1
28.25-9
28.29-1

denominação
Fabricação de equipamentos e
aparelhos elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
aparelhos elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
aparelhos elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
aparelhos elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de motores e turbinas,
exceto para aviões e veículos
rodoviários
Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, exceto
válvulas
Fabricação de válvulas, registros e
dispositivos semelhantes
Fabricação de compressores
Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais
Fabricação de aparelhos e
equipamentos para instalações
térmicas
Fabricação de aparelhos e
equipamentos para instalações
térmicas
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas e
pessoas
Fabricação de máquinas e aparelhos
de refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial
Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado
Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento básico
e ambiental
Fabricação de máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente

CNAE 1.0 (versão atual)
código
29.40-8

denominação
*

31.92-5

*

Fabricação de aparelhos e utensílios
para sinalização e alarme

Exceto a fabricação de sistemas de
alarme ligados a uma estação de
controle

31.99-2

*

Fabricação de outros aparelhos ou
equipamentos elétricos

Exceto a instalação sob contrato

29.11-4

*

Fabricação de motores estacionários
de combustão interna, turbinas e outras
máquinas motrizes não elétricas Exceto a instalação sob contrato
exceto para aviões e veículos
rodoviários

29.12-2

*

Fabricação de bombas e carneiros
hidráulicos

29.13-0

*

29.14-9

*

29.15-7

*

29.21-1

*

29.22-0

*

29.23-8

*

29.24-6

*

29.25-4

Fabricação de estufas elétricas para
fins industriais
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas e
pessoas
Fabricação de máquinas e aparelhos
de refrigeração e ventilação de uso
industrial
Fabricação de equipamentos de ar
condicionado

Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação de equipamentos
para elevação de cargas sob contrato
Exceto a instalação sob contrato

*

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral

Fabricação de máquinas para
saneamento básico e ambiental

29.29-7

*

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral

Exceto a fabricação de máquinas para
saneamento básico e ambiental e a
instalação sob contrato

30.11-2

28.29-1

Fabricação de máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente

30.12-0

*

36.99-4

*

28.31-3

Fabricação de válvulas, torneiras e
registros
Fabricação de compressores
Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais inclusive rolamentos
Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos nãoelétricos para instalações térmicas

Exceto a instalação sob contrato

29.29-7

Fabricação de máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente

Fabricação de máquinas e
equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente
Fabricação de tratores agrícolas

Fabricação de aparelhos elétricos de
solda, manuais

Fabricação de eletrodos, contatos e
outros artigos de carvão e grafita para
uso elétrico, eletroímãs e isoladores

31.91-7

28.29-1

28.29-1

Fabricação de máquinas-ferramenta

Observações
(Junho/2007)

29.32-7

28.32-1

Fabricação de equipamentos para
irrigação agrícola

29.31-9

*

28.33-0

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

29.31-9

*

28.40-2

Fabricação de máquinas-ferramenta

29.40-8

*

28.51-8

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a prospecção e
extração de petróleo

29.51-3

*

28.52-6

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para uso na extração
29.52-1
mineral, exceto na extração de petróleo

*

28.53-4

Fabricação de tratores, exceto
agrícolas

29.53-0

Fabricação de máquinas de escrever e
calcular, copiadoras e outros
equipamentos não-eletrônicos para
escritório
Fabricação de máquinas de escrever e
Exceto a fabricação de equipamentos
calcular, copiadoras e outros
dedicados à automação gerencial e
equipamentos eletrônicos destinados à
comercial
automação gerencial e comercial
Fabricação de carrosséis, balanços e
Fabricação de produtos diversos
semelhantes para parques de
diversões e feiras
Fabricação de tratores agrícolas
Fabricação de máquinas e
equipamentos para agricultura,
Fabricação de equipamentos para
avicultura e obtenção de produtos
irrigação agrícola
animais
Fabricação de máquinas e
equipamentos para agricultura,
Exceto a fabricação de equipamentos
avicultura e obtenção de produtos
para irrigação agrícola
animais
Exceto a fabricação de aparelhos
Fabricação de máquinas-ferramenta
elétricos de solda, manuais e a
instalação sob contrato
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria de
Exceto a instalação sob contrato
prospecção e extração de petróleo
Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para a extração de
minérios e indústria da construção

Exceto a fabricação de máquinas para
uso na construção e a instalação sob
contrato

Fabricação de tratores de esteira e
tratores de uso na extração mineral e
construção
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Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
28.54-2

28.54-2

28.61-5
28.62-3
28.63-1
28.64-0
28.65-8
28.66-6

28.69-1
29.10-7
29.20-4
29.30-1
29.30-1
29.30-1
29.41-7
29.42-5
29.43-3
29.44-1
29.45-0

denominação
Fabricação de máquinas e
equipamentos para terraplenagem,
pavimentação e construção, exceto
tratores
Fabricação de máquinas e
equipamentos para terraplenagem,
pavimentação e construção, exceto
tratores
Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica, exceto
máquinas-ferramenta
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias de
alimentos, bebidas e fumo
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria têxtil
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias do
vestuário, do couro e de calçados
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias de
celulose, papel e papelão e artefatos
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria do
plástico
Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente
Fabricação de automóveis, camionetas
e utilitários
Fabricação de caminhões e ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para veículos automotores
Fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para veículos automotores
Fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para
o sistema motor de veículos
automotores
Fabricação de peças e acessórios para
os sistemas de marcha e transmissão
de veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para
o sistema de freios de veículos
automotores
Fabricação de peças e acessórios para
o sistema de direção e suspensão de
veículos automotores
Fabricação de material elétrico e
eletrônico para veículos automotores,
exceto baterias

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

29.52-1

*

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para a extração de
minérios e indústria da construção

29.54-8

*

Fabricação de máquinas e
equipamentos de terraplenagem e
pavimentação

29.61-0

*

29.62-9

*

29.63-7

*

29.64-5

*

29.65-3

*

29.69-6

*

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso específico

Fabricação de máquinas para a
indústria do plástico

29.69-6

*

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso específico

Exceto a fabricação de máquinas para
a indústria do plástico, moldes e
modelos e a instalação sob contrato

Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica - exceto
máquinas - ferramenta
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as industrias
alimentar, de bebidas e fumo
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria têxtil
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias do
vestuário e de couro e calçados
Fabricação de máquinas e
equipamentos para indústrias de
celulose, papel e papelão e artefatos

34.20-7
34.31-2
34.32-0

Fabricação de carrocerias para ônibus

34.39-8

Fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para outros veículos

34.41-0

Fabricação de peças e acessórios para
o sistema motor

34.42-8

Fabricação de peças e acessórios para
os sistemas de marcha e transmissão

34.43-6

Fabricação de peças e acessórios para
o sistema de freios

34.44-4

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

31.60-7

Fabricação de material elétrico para
veículos - exceto baterias

Fabricação de peças e acessórios para
veículos automotores não
34.49-5
especificados anteriormente

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

29.50-6

Recondicionamento e recuperação de
34.50-9
motores para veículos automotores

Recondicionamento ou recuperação de
motores para veículos automotores

30.12-1

Construção de embarcações e
estruturas flutuantes
Construção de embarcações para
esporte e lazer

35.11-4

*

35.12-2

*

30.31-8

Fabricação de locomotivas, vagões e
outros materiais rodantes

30.32-6

Fabricação de peças e acessórios para
35.22-0
veículos ferroviários

30.41-5

Fabricação de aeronaves

30.42-3
30.50-4
30.91-1
30.92-0

Fabricação de turbinas, motores e
outros componentes e peças para
aeronaves
Fabricação de veículos militares de
combate
Fabricação de motocicletas
Fabricação de bicicletas e triciclos nãomotorizados

35.21-1

35.31-9

*

35.31-9

*

29.72-6

*

35.91-2
35.92-0

Fabricação de máquinas para uso na
construção

Exceto a instalação sob contrato

Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato

Fabricação de automóveis, camionetas
e utilitários
Fabricação de caminhões e ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para caminhão

34.10-0

29.49-2

30.11-3

Observações
(Junho/2007)

Construção e reparação de
Exceto a manutenção e reparação
embarcações e estruturas flutuantes
Construção e reparação de
Exceto a manutenção e reparação
embarcações para esporte e lazer
Construção e montagem de
locomotivas, vagões e outros materiais
rodantes
Fabricação de peças e acessórios para
veículos ferroviários
Exceto a fabricação de turbinas,
Construção e montagem de aeronaves
motores e outros componentes
Construção e montagem de aeronaves

Fabricação de turbinas, motores e
outros componentes para aeronaves

Fabricação de equipamento bélico
Fabricação de veículos militares de
pesado
combate
Fabricação de motocicletas
Fabricação de bicicletas e triciclos nãomotorizados
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Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
30.92-0
30.99-7
31.01-2
31.02-1
31.02-1
31.03-9
31.04-7
32.11-6
32.12-4
32.20-5
32.30-2
32.40-0

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

Fabricação de bicicletas e triciclos não36.99-4
motorizados
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
35.99-8
anteriormente
Fabricação de móveis com
36.11-0
predominância de madeira
Fabricação de móveis com
predominância de metal
Fabricação de móveis com
predominância de metal
Fabricação de móveis de outros
materiais, exceto madeira e metal
Fabricação de colchões
Lapidação de gemas e fabricação de
artefatos de ourivesaria e joalheria
Fabricação de bijuterias e artefatos
semelhantes
Fabricação de instrumentos musicais
Fabricação de artefatos para pesca e
esporte
Fabricação de brinquedos e jogos
recreativos
Fabricação de instrumentos e materiais
para uso médico e odontológico e de
artigos ópticos
Fabricação de instrumentos e materiais
para uso médico e odontológico e de
artigos ópticos
Fabricação de instrumentos e materiais
para uso médico e odontológico e de
artigos ópticos

denominação
*

Fabricação de carrinhos para bebês

Fabricação de outros equipamentos de
transporte
*

33.10-3

*

36.12-9

*

36.13-7

*

36.14-5
36.91-9
36.99-4

Fabricação de produtos diversos

Observações
(Junho/2007)

*

36.92-7
36.93-5

Fabricação de móveis com
predominância de madeira
Fabricação de aparelhos e
instrumentos para usos médicohospitalares, odontológicos e de
laboratórios e aparelhos ortopédicos
Fabricação de móveis com
predominância de metal
Fabricação de móveis de outros
materiais
Fabricação de colchões
Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas, fabricação de artefatos de
ourivesaria e joalheria
Fabricação de produtos diversos
Fabricação de instrumentos musicais
Fabricação de artefatos para caça,
pesca e esporte
Fabricação de brinquedos e de jogos
recreativos

Exceto a instalação sob contrato
Fabricação de cadeiras para barbeiros
e cabeleireiros
Exceto a instalação sob contrato
Exceto a instalação sob contrato

Fabricação de bijuterias e artefatos
semelhantes

Exceto a manutenção de jogos
operados por moedas
Fabricação de artefatos de tecido nãotecido para uso odonto-médicohospitalar

36.94-3

*

17.64-7

*

Fabricação de tecidos especiais inclusive artefatos

18.22-8

*

Fabricação de acessórios para
segurança industrial e pessoal

24.54-6

*

Fabricação de materiais para usos
Fabricação de categutes, cimentos
médicos, hospitalares e odontológicos dentário, curativos não impregnados

32.50-7

Fabricação de instrumentos e materiais
para uso médico e odontológico e de 33.10-3
artigos ópticos

*

Fabricação de aparelhos e
instrumentos para usos médicohospitalares, odontológicos e de
laboratórios e aparelhos ortopédicos

32.50-7

Fabricação de instrumentos e materiais
para uso médico e odontológico e de 33.20-0
artigos ópticos

*

32.50-7
32.50-7
32.50-7

32.50-7
32.91-4
32.92-2
32.92-2
32.92-2
32.92-2
32.92-2
32.92-2
32.99-0
32.99-0

Fabricação de instrumentos e materiais
para uso médico e odontológico e de
artigos ópticos
Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional
Fabricação de equipamentos e
acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional
Fabricação de produtos diversos não
especificados anteriormente
Fabricação de produtos diversos não
especificados anteriormente

33.40-5

*

36.97-8

Fabricação de aparelhos e
instrumentos de medida, teste e
controle - exceto equipamentos para
controle de processos industriais
Fabricação de aparelhos, instrumentos
e materiais ópticos, fotográficos e
cinematográficos
Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras

Fabricação de óculos de segurança e
proteção

Fabricação de instrumentos nãoeletrônicos para uso médico-hospitalar,
aparelhos e próteses ortopédicos,
laboratórios dentários, mobiliário
hospitalar; etc.
Fabricação de instrumentos de medida,
teste e controle para uso médicohospitalar
Fabricação de óculos, lentes e
semelhantes; laboratórios ópticos

18.13-9

*

Confecção de roupas profissionais

Fabricação de roupas de proteção
resistentes à fogo

18.22-8

*

Fabricação de acessórios para
segurança industrial e pessoal

Exceto a fabricação de óculos para
segurança e proteção

20.29-0

*

Fabricação de artefatos diversos de
madeira, palha, cortiça e material
trançado - exceto móveis

Fabricação de artigos de cortiça para
segurança e proteção

25.29-1

*

Fabricação de artefatos diversos de
material plástico

Fabricação de artigos de material
plástico para segurança e proteção

26.99-9

*

Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos

Fabricação de roupas e artefatos de
asbesto para segurança e proteção

28.99-1

*

Fabricação de outros produtos
elaborados de metal

Fabricação de artigos de metal para
segurança e proteção

25.29-1

*

28.99-1

*

Fabricação de letras, letreiros e placas
de material plástico
Fabricação de letras, letreiros ou
placas de metal

*

Fabricação de artefatos diversos de
material plástico
Fabricação de outros produtos
elaborados de metal
Fabricação de luminárias e
equipamentos de iluminação - exceto
para veículos
Fabricação de canetas, lápis, fitas
impressoras para máquinas e outros
artigos para escritório

32.99-0

Fabricação de produtos diversos não
especificados anteriormente

31.52-6

32.99-0

Fabricação de produtos diversos não
especificados anteriormente

36.95-1

32.99-0

Fabricação de produtos diversos não
especificados anteriormente

36.96-0

Fabricação de painéis e letreiros
luminosos completos

Fabricação de aviamentos para costura
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

32.99-0

33.11-2
33.11-2

denominação
Fabricação de produtos diversos não
especificados anteriormente

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

CNAE 1.0 (versão atual)
código

36.99-4

denominação

*

Fabricação de produtos diversos

28.82-7

Manutenção e reparação de aparelhos
e equipamentos de telefonia e
Exceto a fabricação de
radiotelefonia e de transmissores de
intercomunicadores e semelhantes
televisão e rádio - exceto telefones

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos e ópticos

32.90-5

33.12-1

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos e ópticos

33.91-0

Manutenção e reparação de
equipamentos médico-hospitalares,
odontológicos e de laboratório

33.12-1

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos e ópticos

33.92-8

Manutenção e reparação de aparelhos
e instrumentos de medida, teste e
controle - exceto equipamentos de
controle de processos industriais

33.12-1

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos e ópticos

33.93-6

33.12-1

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos e ópticos

33.94-4

33.13-9

Manutenção e reparação de máquinas
31.81-0
e equipamentos elétricos

Manutenção e reparação de geradores,
transformadores e motores elétricos

33.13-9

Manutenção e reparação de máquinas
31.82-8
e equipamentos elétricos

Manutenção e reparação de baterias e
acumuladores elétricos

33.13-9

Manutenção e reparação de máquinas
31.89-5
e equipamentos elétricos

Manutenção e reparação de máquinas,
aparelhos e materiais elétricos não
especificados anteriormente

33.14-7

Manutenção e reparação de máquinas
29.91-2
e equipamentos da indústria mecânica

Manutenção e reparação de motores,
bombas, compressores e
equipamentos de transmissão

33.14-7

Manutenção e reparação de máquinas
29.92-0
e equipamentos da indústria mecânica

Manutenção e reparação de máquinas
e equipamentos de uso geral

33.14-7

Manutenção e reparação de máquinas
29.93-9
e equipamentos da indústria mecânica

Manutenção e reparação de tratores e
de máquinas e equipamentos para
agricultura, avicultura e obtenção de
produtos animais

33.14-7

Manutenção e reparação de máquinas
29.94-7
e equipamentos da indústria mecânica

Manutenção e reparação de máquinasferramenta

33.14-7

Manutenção e reparação de máquinas
29.95-5
e equipamentos da indústria mecânica

Manutenção e reparação de máquinas
e equipamentos de uso na extração
mineral e construção

33.14-7

Manutenção e reparação de máquinas
29.96-3
e equipamentos da indústria mecânica

Manutenção e reparação de máquinas
e equipamentos de uso específico

33.14-7

Manutenção e reparação de máquinas
72.50-8
e equipamentos da indústria mecânica

33.15-5

Manutenção e reparação de veículos
ferroviários

33.16-3

Manutenção e reparação de aeronaves 35.32-7

33.16-3

Manutenção e reparação de aeronaves 63.23-1

33.17-1
33.17-1
33.19-8

Manutenção e reparação de
embarcações
Manutenção e reparação de
embarcações
Manutenção e reparação de
embarcações
Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

Exceto a fabricação de fósforos de
segurança, carrinhos para bebe,
bijuterias, decoração e outros trabalhos
em cerâmica e vidro, carrosséis,
balanços e semelhantes para parques
de diversões e feiras

Manutenção e reparação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras
para aquecimento central
Manutenção e reparação de caldeiras
geradoras de vapor - exceto para
aquecimento central e para veículos

28.81-9

33.12-1

33.17-1

Observações
(Junho/2007)

*

Manutenção e reparação de máquinas,
aparelhos e equipamentos de sistemas
eletrônicos dedicados à automação
industrial e controle do processo
produtivo
Manutenção e reparação de
instrumentos ópticos e
cinematográficos

*

35.23-8

Manutenção e reparação de máquinas Manutenção e reparação de máquinas
de escritório e de informática
não-eletrônicas para escritório
Reparação de veículos ferroviários
Reparação de aeronaves

*

35.11-4

*

35.12-2

*

63.22-3

*

20.23-0

*

Atividades auxiliares aos transportes
aéreos
Construção e reparação de
embarcações e estruturas flutuantes
Construção e reparação de
embarcações para esporte e lazer
Atividades auxiliares aos transportes
aquaviários
Fabricação de artefatos de tanoaria e
embalagens de madeira
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Manutenção de aeronaves na pista
Manutenção e reparação
Manutenção e reparação
Manutenção e limpeza de
embarcações no porto
Reparação de artefatos de tanoaria e
de embalagens de madeira e de outros
artefatos semelhantes
IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
33.19-8
33.19-8
33.19-8
33.21-0

denominação
Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente
Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente
Manutenção e reparação de
equipamentos e produtos não
especificados anteriormente
Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

28.91-6

*

Fabricação de embalagens metálicas

Reparação de tambores metálicos

28.99-1

*

Fabricação de outros produtos
elaborados de metal

Manutenção e reparação de outros
artefatos de metal (divisão 25)

36.94-3

*

Fabricação de brinquedos e de jogos
recreativos

Manutenção de jogos operados por
moedas

28.13-4

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

28.21-5

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

28.22-3

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.11-4

*

29.12-2

*

29.13-0

*

29.14-9

*

33.21-0
33.21-0
33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais
Instalação de máquinas e
equipamentos industriais
Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.15-7

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.21-1

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.22-0

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.23-8

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.24-6

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.29-7

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.31-9

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.40-8

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.51-3

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.52-1

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.54-8

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.61-0

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.62-9

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.63-7

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.64-5

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

29.65-3

*

29.69-6

*

31.11-9

*

33.21-0
33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais
Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Observações
(Junho/2007)

Fabricação de obras de caldeiraria
Instalação sob contrato
pesada
Fabricação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras para aquecimento Instalação sob contrato
central
Fabricação de caldeiras geradoras de
vapor - exceto para aquecimento
Instalação sob contrato
central e para veículos
Fabricação de motores estacionários
de combustão interna, turbinas e outras
máquinas motrizes não elétricas Instalação sob contrato
exceto para aviões e veículos
rodoviários
Fabricação de bombas e carneiros
Instalação sob contrato
hidráulicos
Fabricação de válvulas, torneiras e
Instalação sob contrato
registros
Fabricação de compressores
Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais inclusive rolamentos
Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos nãoelétricos para instalações térmicas
Fabricação de estufas elétricas para
fins industriais
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas e
pessoas
Fabricação de máquinas e aparelhos
de refrigeração e ventilação de uso
industrial
Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral
Fabricação de máquinas e
equipamentos para agricultura,
avicultura e obtenção de produtos
animais
Fabricação de máquinas-ferramenta
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria de
prospecção e extração de petróleo
Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para a extração de
minérios e indústria da construção
Fabricação de máquinas e
equipamentos de terraplenagem e
pavimentação
Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica - exceto
máquinas - ferramenta
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as industrias
alimentar, de bebidas e fumo
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria têxtil
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias do
vestuário e de couro e calçados
Fabricação de máquinas e
equipamentos para indústrias de
celulose, papel e papelão e artefatos
Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso específico
Fabricação de geradores de corrente
contínua ou alternada
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Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação de equipamentos para
elevação de cargas sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato
Instalação sob contrato

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código
*

Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes

Instalação sob contrato

*

Fabricação de motores elétricos

Instalação sob contrato

31.21-6

*

Fabricação de subestações, quadros
de comando, reguladores de voltagem
Instalação sob contrato
e outros aparelhos e equipamentos
para distribuição e controle de energia

31.92-5

*

31.99-2

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

31.12-7

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

31.13-5

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

33.21-0
33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais
Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

denominação

Fabricação de aparelhos e utensílios
para sinalização e alarme
Fabricação de outros aparelhos ou
equipamentos elétricos
Fabricação de equipamentos
transmissores de rádio e televisão e de
equipamentos para estações
telefônicas, para radiotelefonia e
radiotelegrafia - inclusive de
microondas e repetidoras
Fabricação de aparelhos e
instrumentos para usos médicohospitalares, odontológicos e de
laboratórios e aparelhos ortopédicos
Fabricação de aparelhos e
instrumentos de medida, teste e
controle - exceto equipamentos para
controle de processos industriais

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

32.21-2

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

33.10-3

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

33.20-0

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

33.30-8

*

33.21-0

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

33.40-5

*

36.11-0

*

36.12-9

*

36.13-7

*

Fabricação de móveis de outros
materiais

36.99-4

*

Fabricação de produtos diversos

33.29-5
33.29-5
33.29-5

Instalação de equipamentos não
especificados anteriormente
Instalação de equipamentos não
especificados anteriormente
Instalação de equipamentos não
especificados anteriormente

Fabricação de aparelhos, instrumentos
e materiais ópticos, fotográficos e
cinematográficos
Fabricação de móveis com
predominância de madeira
Fabricação de móveis com
predominância de metal

35.11-5
35.12-3
35.13-1

Comércio atacadista de energia elétrica 40.13-4

Comércio atacadista de energia elétrica

35.14-0

Distribuição de energia elétrica
Produção de gás; processamento de
gás natural; distribuição de
combustíveis gasosos por redes
urbanas
Produção e distribuição de vapor, água
quente e ar condicionado
Captação, tratamento e distribuição de
água
Captação, tratamento e distribuição de
água

40.14-2

Distribuição de energia elétrica

40.20-7

Produção e distribuição de gás através
de tubulações

37.01-1

Gestão de redes de esgoto

90.00-0

*

37.02-9

Atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gestão de redes

90.00-0

*

38.11-4

Coleta de resíduos não-perigosos

45.50-0

*

38.11-4

Coleta de resíduos não-perigosos

90.00-0

*

38.12-2

Coleta de resíduos perigosos

23.30-2

*

38.12-2

Coleta de resíduos perigosos

90.00-0

*

90.00-0

*

23.30-2

*

90.00-0

*

35.20-4
35.30-1
36.00-6
36.00-6

38.21-1
38.22-0
38.22-0

Tratamento e disposição de resíduos
não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos
perigosos
Tratamento e disposição de resíduos
perigosos

40.11-8
40.12-6

Instalação sob contrato
Instalação sob contrato

Instalação sob contrato

Instalação sob contrato

Instalação sob contrato

Fabricação de máquinas, aparelhos e
equipamentos de sistemas eletrônicos
Instalação sob contrato
dedicados a automação industrial e
controle do processo produtivo

Instalação de equipamentos não
especificados anteriormente
Geração de energia elétrica
Transmissão de energia elétrica

33.29-5

Observações
(Junho/2007)

Instalação sob contrato
Instalação sob contrato de móveis com
predominância de madeira
Instalação sob contrato de móveis com
predominância de metal
Instalação sob contrato de móveis de
outros materiais, exceto metal e
madeira
Instalação sob contrato

Produção de energia elétrica
Transmissão de energia elétrica

Produção e distribuição de vapor e
água quente
Captação, tratamento e distribuição de
água

40.30-4
41.00-9
52.69-8

Outros tipos de comércio varejista
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
Esgoto
relacionadas
Limpeza de caixas de esgoto, retirada
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
de lama, coleta e limpeza de fossas e
relacionadas
sumidouros
Retirada de entulho após o término da
Obras de acabamento
construção
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
Coleta de lixo não-perigoso
relacionadas
Elaboração de combustíveis nucleares Coleta de resíduos nucleares
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
Coleta de lixo não-perigoso
relacionadas
Limpeza urbana e esgoto; e atividades Tratamento e disposição de resíduos
relacionadas
não-perigosos
Tratamento, disposição e
Elaboração de combustíveis nucleares
armazenagem de resíduos nucleares
Limpeza urbana e esgoto; e atividades Tratamento e disposição de resíduos
relacionadas
perigosos
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38.31-9

Recuperação de materiais metálicos

37.10-9

38.32-7

Recuperação de materiais plásticos

37.20-6

*

Reciclagem de sucatas não-metálicas

Recuperação de materiais plásticos

37.20-6

*

Reciclagem de sucatas não-metálicas

Exceto recuperação de materiais
plásticos

90.00-0

*

Limpeza urbana e esgoto; e atividades
Usinas de compostagem
relacionadas

38.39-4
38.39-4

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente
Recuperação de materiais não
especificados anteriormente

Reciclagem de sucatas metálicas

39.00-5

Descontaminação e outros serviços de
90.00-0
gestão de resíduos

*

Descontaminação de solos e de águas
subterrâneas poluídas, de plantas
Limpeza urbana e esgoto; e atividades industriais, inclusive nucleares, limpeza
relacionadas
de águas superficiais, a limpeza de
vazamentos de óleo na terra, oceanos
e mares e a neutralização de amianto

41.10-7

Incorporação de empreendimentos
imobiliários

70.10-6

*

Incorporação e compra e venda de
imóveis

41.20-4

Construção de edifícios

45.21-7

*

Edificações (residenciais, industriais,
comerciais e de serviços)

42.11-1

Construção de rodovias e ferrovias

45.22-5

*

Obras Viárias

42.12-0

Construção de obras-de-arte especiais 45.23-3

42.13-8
42.21-9
42.21-9

42.22-7
42.23-5
42.91-0
42.92-8
42.99-5

Obras de urbanização - ruas, praças e
45.22-5
calçadas
Obras para geração e distribuição de
energia elétrica e para
45.31-4
telecomunicações
Obras para geração e distribuição de
energia elétrica e para
45.33-0
telecomunicações
Construção de redes de abastecimento
de água, coleta de esgoto e
45.29-2
construções correlatas
Construção de redes de transportes
por dutos, exceto para água e esgoto
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Montagem de instalações industriais e
de estruturas metálicas
Obras de engenharia civil não
especificadas anteriormente

Atividades de incorporação de
empreendimentos imobiliários
Exceto a construção de instalações
esportivas e recreativas ao ar livre,
administração de obras
Exceto a construção de obras de
urbanização (ruas, praças e calçadas)

Obras de artes especiais
*

Obras Viárias

Obras de urbanização - ruas, praças e
calçadas

Obras para geração e distribuição de
energia elétrica
Obras para telecomunicações

*

Obras de outros tipos

45.29-2

*

Obras de outros tipos

45.29-2

*

Obras de outros tipos

45.25-0

*

Obras de montagem

45.21-7

*

Edificações (residenciais, industriais,
comerciais e de serviços)

Construção de redes de abastecimento
de água, coleta de esgoto e
construções correlatas; obras de
irrigação
Construção de dutos, exceto para água
e esgoto
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Exceto a montagem e desmontagem
de andaimes
Construção de instalações esportivas e
recreativas ao ar livre
Exceto a construção de redes de
abastecimento de água, coleta de
esgoto, dutos e obras portuárias,
marítimas e fluviais
Exceto drenagem e rebaixamento de
lençol freático e a preparação de locais
para mineração

42.99-5

Obras de engenharia civil não
especificadas anteriormente

45.29-2

*

Obras de outros tipos

43.11-8

Demolição e preparação de canteiros
de obras

45.11-0

*

Demolição e preparação do terreno

43.11-8

Demolição e preparação de canteiros
de obras

45.60-8

*

Aluguel com operador de máquinas e
Aluguel de equipamentos de
equipamentos destinados aos serviços
construção e demolição com operários
de demolição e limpeza do terreno

43.12-6

Perfurações e sondagens

45.12-8

*

Sondagens e fundações destinadas à
construção

43.13-4

Obras de terraplenagem

45.11-0

*

Demolição e preparação do terreno

43.13-4

Obras de terraplenagem

45.13-6

*

43.13-4

Obras de terraplenagem

45.60-8

*

43.19-3

Serviços de preparação do terreno não
45.11-0
especificados anteriormente

*

43.19-3

Serviços de preparação do terreno não
45.13-6
especificados anteriormente

*

Grandes movimentações de terra

43.21-5

Instalações elétricas

*

Instalações elétricas

43.22-3

Instalações hidráulicas, de sistemas de
45.42-0
ventilação e refrigeração

45.41-1

Exceto a construção de fundações

Execução de escavações diversas para
construção
Exceto as obras de drenagem e os
Grandes movimentações de terra
rebaixamentos de lençóis freáticos
Aluguel com operador de máquinas e
Aluguel de equipamentos de
equipamentos destinados aos serviços
construção e demolição com operários
de terraplanagem
Demolição e preparação do terreno

Nivelamentos diversos para construção
e demarcação de locais de construção
Execução de escavações diversas para
construção, drenagem do solo,
rebaixamento de lençóis freáticos,
preparação de locais para mineração e
a limpeza de campos minados
Exceto instalação e montagem de
elevadores e escadas rolantes

Instalações de sistemas de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeração
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Instalações hidráulicas, sanitárias, de
gás e de sistema de prevenção contra
incêndio

43.22-3

Instalações hidráulicas, de sistemas de
45.43-8
ventilação e refrigeração

43.29-1

Obras de instalações em construções
não especificadas anteriormente

45.41-1

43.29-1

Obras de instalações em construções
não especificadas anteriormente

45.49-7

43.30-4

Obras de acabamento

45.50-0

*

43.30-4

Obras de acabamento

45.60-8

*

43.91-6

Obras de fundações

45.12-8

*

43.91-6

Obras de fundações

45.60-8

*

45.21-7

*

Edificações (residenciais, industriais,
comerciais e de serviços)

Administração de obras

45.25-0

*

Obras de montagem

Montagem e desmontagem de
andaimes

45.29-2

*

Obras de outros tipos

Construção de fornos industriais e a
construção de partes de edifícios

Obras de acabamento

Obras de alvenaria; outras obras de
acabamento, exceto a retirada de
entulhos e o revestimento em alvenaria

43.99-1
43.99-1
43.99-1

Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente
Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente
Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente

*

Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente

45.50-0

*

43.99-1

Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente

45.60-8

*

45.11-1

Comércio a varejo e por atacado de
veículos automotores

50.10-5

*

45.12-9

Representantes comerciais e agentes
do comércio de veículos automotores

50.10-5

*

45.20-0

Manutenção e reparação de veículos
automotores

50.20-2

*

45.30-7

Comércio de peças e acessórios para
veículos automotores

50.30-0

45.41-2

Comércio por atacado e a varejo de
motocicletas, peças e acessórios

50.41-5

*

50.41-5

*

45.43-9

Representantes comerciais e agentes
do comércio de motocicletas, peças e
acessórios
Manutenção e reparação de
motocicletas

50.42-3

Obras de acabamento

Aluguel de equipamentos com
Aluguel de equipamentos de
operador para a execução de outros
construção e demolição com operários tipos de serviços especializados para
construção
Exceto representantes comerciais e
Comércio a varejo e por atacado de
agentes do comércio de veículos
veículos automotores
automotores
Comércio a varejo e por atacado de
veículos automotores

Representantes comerciais e agentes
do comércio de veículos automotores

Manutenção e reparação de veículos
automotores
Comércio a varejo e por atacado de
peças e acessórios para veículos
automotores
Comércio a varejo e por atacado de
motocicletas, partes, peças e
acessórios
Comércio a varejo e por atacado de
motocicletas, partes, peças e
acessórios
Manutenção e reparação de
motocicletas
Representantes comerciais e agentes
do comércio de matérias-primas
agrícolas, animais vivos, matérias
primas têxteis e produtos semiacabados

Exceto serviços de reboques de
veículos automotores

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

46.12-5

Representantes comerciais e agentes
do comércio de combustíveis, minerais, 51.12-8
produtos siderúrgicos e químicos

Representantes comerciais e agentes
do comércio de combustíveis, minerais,
metais e produtos químicos industriais

Representantes comerciais e agentes
do comércio de madeira, material de
construção e ferragens
Representantes comerciais e agentes
do comércio de máquinas,
equipamentos, embarcações e
aeronaves

Representantes comerciais e agentes
do comércio de madeira, material de
construção e ferragens
Representantes comerciais e agentes
do comércio de máquinas,
equipamentos industriais, embarcações
e aeronaves

46.13-3

46.14-1

51.13-6

51.14-4

Exceto obras de alvenaria e retirada de
entulho após o término da construção

Aluguel com operador de máquinas e
Aluguel de equipamentos de
equipamentos destinados aos serviços
construção e demolição com operários
de acabamento
Sondagens e fundações destinadas à
Obras de fundações
construção
Aluguel com operador de
Aluguel de equipamentos de
equipamentos para execução de
construção e demolição com operários
fundações

46.11-7

51.11-0

Instalação e montagem de elevadores
e escadas rolantes

Outras obras de instalações

43.99-1

45.42-1

Instalações elétricas

46.15-0

Representantes comerciais e agentes
do comércio de eletrodomésticos,
móveis e artigos de uso doméstico

51.15-2

Representantes comerciais e agentes
do comércio de móveis e artigos de
uso doméstico

46.16-8

Representantes comerciais e agentes
do comércio de têxteis, vestuário,
calçados e artigos de viagem

51.16-0

Representantes comerciais e agentes
do comércio de têxteis, vestuário,
calçados e artigos de couro
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46.17-6

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

46.18-4

Representantes comerciais e agentes
do comércio especializado em produtos 51.18-7
não especificados anteriormente

Representantes comerciais e agentes
do comércio especializado em produtos
não especificados anteriormente

46.19-2

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

51.19-5

46.21-4

Comércio atacadista de café em grão

51.21-7

*

46.22-2

Comércio atacadista de soja

51.21-7

*

46.23-1

Comércio atacadista de animais vivos,
alimentos para animais e matérias51.21-7
primas agrícolas, exceto café e soja

*

Representantes comerciais e agentes
do comércio de mercadorias em geral
(não especializados)
Comércio atacadista de matérias
primas agrícolas e produtos semiacabados; produtos alimentícios para
animais
Comércio atacadista de matérias
primas agrícolas e produtos semiacabados; produtos alimentícios para
animais
Comércio atacadista de matérias
primas agrícolas e produtos semiacabados; produtos alimentícios para
animais

46.23-1

Comércio atacadista de animais vivos,
alimentos para animais e matérias51.22-5
primas agrícolas, exceto café e soja

46.31-1

Comércio atacadista de leite e laticínios 51.31-4

46.32-0
46.33-8
46.34-6
46.34-6
46.35-4
46.36-2
46.37-1

Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas,
amidos e féculas
Comércio atacadista de
hortifrutigranjeiros
Comércio atacadista de carnes,
produtos da carne e pescado
Comércio atacadista de carnes,
produtos da carne e pescado
Comércio atacadista de bebidas
Comércio atacadista de produtos do
fumo
Comércio atacadista especializado em
produtos alimentícios não
especificados anteriormente

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

51.17-9

51.32-2
51.33-0
51.34-9
51.35-7

Comércio atacadista de pescados

51.36-5

Comércio atacadista de bebidas
Comércio atacadista de produtos do
fumo
Comércio atacadista de outros
produtos alimentícios, não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos alimentícios, não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de fios têxteis,
tecidos, artefatos de tecidos e de
armarinho
Comércio atacadista de artigos do
vestuário e complementos
Comércio atacadista de artigos do
vestuário e complementos

51.37-3
51.39-0

*

51.39-0

*

46.41-9

Comércio atacadista de tecidos,
artefatos de tecidos e de armarinho

51.41-1

*

51.42-0

*

51.42-0

*

46.43-5
46.43-5
46.44-3
46.45-1
46.46-0
46.47-8

51.43-8
*

51.45-4

*

Comércio atacadista de equipamentos
e artigos de uso pessoal e doméstico 51.49-7
não especificados anteriormente

46.49-4

Comércio atacadista de equipamentos
e artigos de uso pessoal e doméstico 51.92-6
não especificados anteriormente

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral
Exceto o comércio atacadista de fios
têxteis
Exceto comércio atacadista de bolsas,
malas e artigos de viagem
Comércio atacadista de bolsas, malas
e artigos de viagem

Comércio atacadista de produtos
farmacêuticos, médicos, ortopédicos e
odontológicos
Comércio atacadista de produtos
farmacêuticos, médicos, ortopédicos e
odontológicos

Comércio atacadista de produtos
farmacêuticos para uso humano e
veterinário
Exceto comércio atacadista de
produtos farmacêuticos para uso
humano e veterinário

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria; livros, jornais,
e outras publicações
Comércio atacadista de
eletrodomésticos e outros
equipamentos de usos pessoal e
doméstico

51.47-0

46.49-4

Exceto o comércio atacadista de
alimentos em geral

Comércio atacadista de cosméticos e
produtos de perfumaria

51.46-2

Comércio atacadista de equipamentos
e artigos de uso pessoal e doméstico 51.44-6
não especificados anteriormente

Exceto o comércio atacadista de café e
soja

Comércio atacadista de calçados

51.45-4

46.49-4

Comércio atacadista de soja

Comércio atacadista de leite e produtos
do leite
Comércio atacadista de cereais e
leguminosas, farinhas, amidos e
féculas
Comércio atacadista de
hortifrutigranjeiros
Comércio atacadista de carnes e
produtos de carne

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral

Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio atacadista de calçados e
artigos de viagem
Comércio atacadista de calçados e
artigos de viagem
Comércio atacadista de produtos
farmacêuticos para uso humano e
veterinário
Comércio atacadista de instrumentos e
materiais para uso médico, cirúrgico,
ortopédico e odontológico
Comércio atacadista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria; livros, jornais
e outras publicações

Comércio atacadista de café em grão

Comércio atacadista de animais vivos

46.39-7

46.42-7

Observações
(Junho/2007)

Comércio atacadista de outros artigos
de uso pessoal e doméstico, não
especificados anteriormente
*

Comércio atacadista especializado em Comércio atacadista de equipamentos
mercadorias não especificadas
e artigos de uso pessoal e doméstico
anteriormente
não especificados anteriormente

18

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

Observações
(Junho/2007)

46.51-6

Comércio atacadista de computadores,
periféricos e suprimentos de
51.65-9
informática

*

Comércio atacadista de computadores, Comércio atacadista de computadores,
equipamentos de telefonia e
periféricos e suprimentos de
comunicação, partes e peças
informática

46.52-4

Comércio atacadista de componentes
eletrônicos e equipamentos de
telefonia e comunicação

51.65-9

*

Comércio atacadista de computadores, Comércio atacadista de componentes
equipamentos de telefonia e
eletrônicos e equipamentos de
comunicação, partes e peças
telefonia e comunicação

46.61-3

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

51.61-6

46.62-1

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
mineração e construção; partes e
peças

51.69-1

*

46.63-0

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
partes e peças

51.69-1

*

46.64-8

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

51.69-1

*

46.65-6

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso comercial;
partes e peças

51.64-0

46.69-9

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e
peças

51.69-1

*

46.69-9

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e
peças

51.92-6

*

46.71-1

Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

51.53-5

*

46.72-9

Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas

51.53-5

*

46.73-7

Comércio atacadista de material
elétrico

51.53-5

*

46.74-5

Comércio atacadista de cimento

51.53-5

*

51.53-5

*

51.51-9

*

Comércio atacadista de combustíveis

51.51-9

*

Comércio atacadista de combustíveis

51.54-3

*

Comércio atacadista de produtos
químicos

51.54-3

*

Comércio atacadista de produtos
químicos

46.79-6

46.81-8
46.82-6
46.83-4
46.84-2

Comércio atacadista especializado de
materiais de construção não
especificados anteriormente e de
materiais de construção em geral
Comércio atacadista de combustíveis
sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás
natural e GLP
Comércio atacadista de gás liqüefeito
de petróleo (GLP)
Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo
Comércio atacadista de produtos
químicos e petroquímicos, exceto
agroquímicos

46.85-1

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto
para construção

51.59-4

*

46.86-9

Comércio atacadista de papel e
papelão em bruto e de embalagens

51.59-4

*

46.87-7
46.89-3

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas
Comércio atacadista especializado de
outros produtos intermediários não
especificados anteriormente

51.55-1
51.41-1

*

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
agropecuário
Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para usos
industrial, técnico e profissional e
outros usos, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para usos
industrial, técnico e profissional e
outros usos, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para usos
industrial, técnico e profissional e
outros usos, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para o comércio e
escritório
Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para usos
industrial, técnico e profissional e
outros usos, não especificados
anteriormente

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
mineração e construção; partes e
peças
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
partes e peças
Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas
para escritório

Comércio atacadista de máquinas,
Comércio atacadista especializado em
aparelhos e equipamentos não
mercadorias não especificadas
especificados anteriormente; partes e
anteriormente
peças
Comércio atacadista de madeira,
Comércio atacadista de madeira e
material de construção, ferragens e
produtos derivados
ferramentas
Comércio atacadista de madeira,
Comércio atacadista de ferragens e
material de construção, ferragens e
ferramentas
ferramentas
Comércio atacadista de madeira,
Comércio atacadista de material
material de construção, ferragens e
elétrico
ferramentas
Comércio atacadista de madeira,
material de construção, ferragens e
Comércio atacadista de cimento
ferramentas
Exceto comércio atacadista
Comércio atacadista de madeira,
especializado em madeira e derivados,
material de construção, ferragens e
ferragens e ferramentas, material
ferramentas
elétrico e cimento

Comércio atacadista de outros
produtos intermediários nãoagropecuários, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos intermediários nãoagropecuários, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de resíduos e
sucatas
Comércio atacadista de fios têxteis,
tecidos, artefatos de tecidos e de
armarinho
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Exceto comércio atacadista de gás
natural e GLP
Comércio atacadista de gás liqüefeito
de petróleo (GLP)
Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo
Exceto comércio atacadista de
agroquímicos
Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto
para construção
Comércio atacadista de papel e
papelão em bruto e de embalagens

Comércio atacadista de fios têxteis

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

46.89-3

Comércio atacadista especializado de
outros produtos intermediários não
especificados anteriormente

51.52-7

46.89-3

Comércio atacadista especializado de
outros produtos intermediários não
especificados anteriormente

51.59-4

*

51.92-6

*

51.91-8

*

Comércio atacadista de mercadorias
em geral (não especializado)

51.91-8

*

Comércio atacadista de mercadorias
em geral (não especializado)

51.91-8

*

Comércio atacadista de mercadorias
em geral (não especializado)

46.89-3
46.91-5
46.92-3

46.93-1

Comércio atacadista especializado de
outros produtos intermediários não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios
Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
insumos agropecuários
Comércio atacadista de mercadorias
em geral, sem predominância de
alimentos ou de insumos
agropecuários

47.11-3

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
52.11-6
alimentícios - hipermercados e
supermercados

47.11-3

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
52.12-4
alimentícios - hipermercados e
supermercados

47.12-1

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
52.13-2
alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns

47.13-0
47.21-1
47.21-1
47.21-1
47.22-9

Comércio varejista de mercadorias em
geral, sem predominância de produtos
alimentícios
Comércio varejista de produtos de
padaria, laticínio, doces, balas e
semelhantes
Comércio varejista de produtos de
padaria, laticínio, doces, balas e
semelhantes
Comércio varejista de produtos de
padaria, laticínio, doces, balas e
semelhantes
Comércio varejista de carnes e
pescados - açougues e peixarias

*

Fabricação de produtos de padaria,
confeitaria e pastelaria

52.23-0

Comércio varejista de carnes açougues

Comércio varejista de bebidas

52.24-8

47.24-5

Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros

52.29-9

Exceto comércio atacadista de insumos
agropecuários

Comércio varejista não especializado,
sem predominância de produtos
alimentícios

Comércio varejista de balas, bombons
e semelhantes

47.23-7

Comércio atacadista especializado de
outros produtos intermediários não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios
Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
insumos agropecuários

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios, com área de venda
inferior a 300 metros quadrados exceto lojas de conveniência

52.22-1

52.29-9

Exceto comércio atacadista de
siderúrgicos e metalúrgicos, papel e
papelão

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios, com área de venda
superior a 5000 metros quadrados hipermercados
Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios, com área de venda entre
300 e 5000 metros quadrados supermercados

Comércio varejista de produtos de
padaria, de laticínio, frios e conservas

Comércio varejista de carnes e
pescados - açougues e peixarias

47.29-6

Comércio atacadista de outros
produtos intermediários nãoagropecuários, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista especializado em
mercadorias não especificadas
anteriormente

52.21-3

47.22-9

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou especializado
em produtos alimentícios não
especificados anteriormente; produtos
do fumo
Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou especializado
em produtos alimentícios não
especificados anteriormente; produtos
do fumo
Comércio varejista de combustíveis
para veículos automotores
Comércio varejista de lubrificantes

Comércio atacadista de produtos
extrativos de origem mineral

52.15-9
15.81-4

Observações
(Junho/2007)

*

Produtos de padaria com venda no
local (padaria)

Comércio varejista de outros produtos
alimentícios não especificados
Comércio varejista de pescados
anteriormente e de produtos do fumo
Comércio varejista de bebidas

*

Comércio varejista de outros produtos
Comércio varejista de
alimentícios não especificados
hortifrutigranjeiros
anteriormente e de produtos do fumo
Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios industrializados - lojas de
conveniência

52.14-0

52.29-9

*

Comércio varejista de outros produtos
Exceto Comércio varejista de
alimentícios não especificados
hortifrutigranjeiros e pescados
anteriormente e de produtos do fumo

50.50-4

*

Comércio a varejo de combustíveis

50.50-4

*

47.41-5

Comércio varejista de tintas e materiais
52.44-2
para pintura

*

47.42-3

Comércio varejista de material elétrico 52.44-2

*

Comércio a varejo de combustíveis
Comércio varejista de material de
construção, ferragens e ferramentas
manuais; vidros, espelhos e vitrais;
tintas e madeiras
Comércio varejista de material de
construção, ferragens e ferramentas
manuais; vidros, espelhos e vitrais;
tintas e madeiras

47.29-6

47.31-8
47.32-6
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ExcetoComércio varejista de
lubrificantes
Comércio varejista de lubrificantes
Comércio varejista de tintas e materiais
para pintura

Comércio varejista de material elétrico

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

47.43-1

Comércio varejista de vidros

52.44-2

*

47.44-0

Comércio varejista de ferragens,
madeira e materiais de construção

52.44-2

*

52.45-0

*

52.45-0

*

52.42-6

*

52.43-4

*

47.51-2
47.52-1

47.53-9

47.54-7
47.55-5

Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de
informática
Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e
comunicação
Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo
Comércio varejista especializado de
móveis, colchoaria e artigos de
iluminação
Comércio varejista especializado de
tecidos e artigos de cama, mesa e
banho
Comércio varejista especializado de
instrumentos musicais e acessórios

52.42-6

*

47.57-1

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

52.49-3

*

47.59-8

Comércio varejista de artigos de uso
doméstico não especificados
anteriormente

52.42-6

*

52.43-4

*

47.61-0

Comércio varejista de artigos de uso
doméstico não especificados
anteriormente
Comércio varejista de livros, jornais,
revistas e papelaria

52.46-9

47.62-8

Comércio varejista de discos, CDs,
DVDs e fitas

52.42-6

*

47.63-6

Comércio varejista de artigos
recreativos e esportivos

52.49-3

*

47.71-7

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos para uso humano e
veterinário

52.41-8

*

47.72-5

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

52.41-8

*

47.73-3

Comércio varejista de artigos médicos
52.41-8
e ortopédicos

*

47.74-1

Comércio varejista de artigos de óptica 52.49-3

*

47.81-4
47.82-2
47.83-1
47.84-9
47.85-7
47.89-0

Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados e
artigos de viagem
Comércio varejista de jóias e relógios

52.33-7
*

Comércio varejista de gás liqüefeito de
52.47-7
petróleo (GLP)
Comércio varejista de artigos usados 52.50-7
Comércio varejista de outros produtos
52.42-6
novos não especificados anteriormente

Exceto Comércio varejista de tintas,
materiais para pintura, material elétrico
e vidros
Comércio varejista de equipamentos e
suprimentos de informática
Comércio varejista de equipamentos de
telefonia e comunicação
Comércio varejista de eletrodomésticos
e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis,
colchoaria e artigos de iluminação

Comércio varejista de máquinas e
aparelhos de usos doméstico e
pessoal, discos e instrumentos
musicais

Comércio varejista de instrumentos
musicais e acessórios

Comércio varejista de peças e
Comércio varejista de outros produtos acessórios para aparelhos
não especificados anteriormente
eletroeletrônicos para uso doméstico,
exceto informática e comunicação
Comércio varejista de máquinas e
aparelhos de usos doméstico e
Comércio varejista de sistemas de
pessoal, discos e instrumentos
segurança residencial
musicais
Comércio varejista de móveis, artigos
Exceto comércio varejista de móveis,
de iluminação e outros artigos para
colchoaria e artigos de iluminação
residência
Comércio varejista de livros, jornais,
revistas e papelaria
Comércio varejista de máquinas e
aparelhos de usos doméstico e
Comércio varejista de discos, CDs,
pessoal, discos e instrumentos
DVDs e fitas
musicais
Comércio varejista de outros produtos Comércio varejista de artigos
não especificados anteriormente
recreativos e esportivos
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, artigos médicos e
ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, artigos médicos e
ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, artigos médicos e
ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos para uso humano e
veterinário
Comércio varejista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Comércio varejista de artigos médicos
e ortopédicos

Comércio varejista de outros produtos
Comércio varejista de artigos de óptica
não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos do
vestuário e complementos
Comércio varejista de calçados, artigos
de couro e de viagem

52.32-9

52.49-3

Comércio varejista de vidros

Comércio varejista de tecidos e artigos
de armarinho

52.31-0

47.56-3

47.59-8

Comércio varejista de material de
construção, ferragens e ferramentas
manuais; vidros, espelhos e vitrais;
tintas e madeiras
Comércio varejista de material de
construção, ferragens e ferramentas
manuais; vidros, espelhos e vitrais;
tintas e madeiras
Comércio varejista de equipamentos
para escritório; informática e
comunicação, inclusive suprimentos
Comércio varejista de equipamentos
para escritório; informática e
comunicação, inclusive suprimentos
Comércio varejista de máquinas e
aparelhos de usos doméstico e
pessoal, discos e instrumentos
musicais
Comércio varejista de móveis, artigos
de iluminação e outros artigos para
residência

Observações
(Junho/2007)

*

Comércio varejista de outros produtos
Comércio varejista de jóias e relógios
não especificados anteriormente
Comércio varejista de gás liqüefeito de
petróleo (GLP)
Comércio varejista de artigos usados
Comércio varejista de máquinas e
aparelhos de usos doméstico e
Comércio varejista de artigos
pessoal, discos e instrumentos
fotográficos e para filmagem
musicais
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

47.89-0

Comércio varejista de outros produtos
52.44-2
novos não especificados anteriormente

*

47.89-0

Comércio varejista de outros produtos
52.45-0
novos não especificados anteriormente

*

47.89-0

Comércio varejista de outros produtos
52.49-3
novos não especificados anteriormente

*

47.90-3
49.11-6
49.12-4
49.12-4
49.12-4
49.12-4

49.21-3
49.21-3

49.22-1

Comércio ambulante e outros tipos de
comércio varejista
Transporte ferroviário de carga
Transporte metroferroviário de
passageiros
Transporte metroferroviário de
passageiros
Transporte metroferroviário de
passageiros
Transporte metroferroviário de
passageiros
Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
municipal e em região metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
municipal e em região metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, interestadual e
internacional

52.62-0
60.10-0

*

60.10-0

*

60.21-6
60.22-4
60.29-1

Comércio varejista de molduras
Comércio varejista de máquinas e
equipamentos para escritório

Exceto comércio varejista de artigos de
Comércio varejista de outros produtos óptica, esportivos e recreativos, jóias e
não especificados anteriormente
relógios e peças e acessórios para
equipamentos domésticos
Comércio em vias públicas, exceto em
quiosques fixos
Transporte ferroviário interurbano
Transporte ferroviário de carga
Transporte ferroviário interurbano de
Transporte ferroviário interurbano
passageiros
Transporte ferroviário de passageiros,
urbano
Transporte metroviário

*

Transporte regular em bondes,
funiculares, teleféricos ou trens
próprios para exploração de pontos
turísticos

Transporte regular de bondes

Transporte rodoviário de passageiros,
regular, urbano

60.23-2
60.24-0

*

Transporte rodoviário de passageiros,
regular, não urbano

Transporte rodoviário de passageiros,
regular, municipal, não urbano

60.24-0

*

Transporte rodoviário de passageiros,
regular, não urbano

Exceto transporte rodoviário de
passageiros, regular, municipal, não
urbano

49.23-0

Transporte rodoviário de táxi

60.25-9

*

49.24-8

Transporte escolar

60.25-9

*

49.29-9

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de fretamento,
60.25-9
e outros transportes rodoviários não
especificados anteriormente

*

49.30-2

Transporte rodoviário de carga

60.26-7

49.30-2

Transporte rodoviário de carga

60.27-5

49.30-2
49.40-0

Transporte rodoviário de carga
Transporte dutoviário

60.28-3
60.30-5

*

49.50-7

Trens turísticos, teleféricos e similares 60.29-1

*

50.11-4

Transporte marítimo de cabotagem

61.11-5

*

50.12-2

Transporte marítimo de longo curso
Transporte por navegação interior de
carga

61.12-3

50.21-1

Comércio varejista de material de
construção, ferragens e ferramentas
manuais; vidros, espelhos e vitrais;
tintas e madeiras
Comércio varejista de equipamentos
para escritório; informática e
comunicação, inclusive suprimentos

Observações
(Junho/2007)

Transporte rodoviário de passageiros,
não regular
Transporte rodoviário de passageiros,
não regular
Transporte rodoviário de passageiros,
não regular
Transporte rodoviário de cargas, em
geral
Transporte rodoviário de produtos
perigosos
Transporte rodoviário de mudanças
Transporte dutoviário
Transporte regular em bondes,
funiculares, teleféricos ou trens
próprios para exploração de pontos
turísticos
Transporte marítimo de cabotagem

Serviços de táxi
Transporte escolar
Exceto serviços de táxi, de locação de
automóvel com motorista municipal e
transporte escolar

Transporte rodoviário de mudanças

Exceto bondes regulares
Exceto transporte para passeio turístico
costeiro em embarcações de menor
porte

Transporte marítimo de longo curso
Transporte por navegação interior de
carga

61.22-0

50.22-0

Transporte por navegação interior de
passageiros em linhas regulares

61.21-2

*

Transporte por navegação interior de
passageiros

Exceto navegação de passageiros fora
de linhas regulares e para passeio
turístico

50.30-1

Navegação de apoio

63.22-3

*

Atividades auxiliares aos transportes
aquaviários

Atividades de navegação de apoio

50.91-2

Transporte por navegação de travessia 61.23-9

50.99-8

Transportes aquaviários não
especificados anteriormente

50.99-8
51.11-1
51.12-9
51.20-0
51.20-0
51.30-7

Transportes aquaviários não
especificados anteriormente
Transporte aéreo de passageiros
regular
Transporte aéreo de passageiros nãoregular
Transporte aéreo de carga
Transporte aéreo de carga
Transporte espacial

Transporte aquaviário urbano

61.11-5

*

Transporte marítimo de cabotagem

61.21-2

*

Transporte por navegação interior de
passageiros

62.10-3

*

Transporte aéreo, regular

62.20-0

*

Transporte aéreo, não regular

62.10-3
62.20-0
62.30-8

*
*

Transporte aéreo, regular
Transporte aéreo, não regular
Transporte espacial
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Transporte para passeio turístico
costeiro em embarcações de menor
porte
Transporte para passeio turístico e fora
de linhas regulares
Transporte aéreo de passageiros
regular
Transporte aéreo de passageiros nãoregular
Transporte aéreo de carga
Transporte aéreo de carga

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

52.11-7

Armazenamento

60.28-3

52.11-7

Armazenamento

63.12-6

Armazenamento e depósitos de cargas

52.12-5

Carga e descarga
Concessionárias de rodovias, pontes,
túneis e serviços relacionados

63.11-8
63.21-5

*

52.22-2

Terminais rodoviários e ferroviários

63.21-5

*

52.23-1

Estacionamento de veículos

63.21-5

*

Carga e descarga
Atividades auxiliares dos transportes
terrestres
Atividades auxiliares dos transportes
terrestres
Atividades auxiliares dos transportes
terrestres

52.29-0

Atividades auxiliares dos transportes
terrestres não especificadas
anteriormente

50.20-2

*

Manutenção e reparação de veículos
automotores

52.29-0

Atividades auxiliares dos transportes
terrestres não especificadas
anteriormente

63.21-5

*

Atividades auxiliares dos transportes
terrestres

52.31-1

Gestão de portos e terminais

63.22-3

*

52.32-0

Atividades de agenciamento marítimo

63.40-1

*

52.39-7

Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificadas
anteriormente

63.22-3

*

63.23-1

*

63.40-1

*

52.21-4

58.11-5

Atividades auxiliares dos transportes
aéreos
Atividades relacionadas à organização
do transporte de carga
Atividades de Correio
Atividades de malote e de entrega
Hotéis e similares
Outros tipos de alojamento não
especificados anteriormente
Restaurantes e outros
estabelecimentos de serviços de
alimentação e bebidas
Restaurantes e outros
estabelecimentos de serviços de
alimentação e bebidas
Serviços ambulantes de alimentação
Serviços de catering, bufê e outros
serviços de comida preparada
Serviços de catering, bufê e outros
serviços de comida preparada
Edição de livros

58.11-5

52.40-1
52.50-8
53.10-5
53.20-2
55.10-8
55.90-6
56.11-2
56.11-2
56.12-1
56.20-1
56.20-1

*

Serviços de reboques de veículos
automotores
Exceto concessionárias de pontes,
rodovias, túneis e serviços
relacionados, terminais rodoviários e
ferroviários e estacionamentos
Atividades de gestão de portos e
terminais

55.21-2

Restaurantes e estabelecimentos de
bebidas, com serviço completo

55.22-0

Lanchonetes e similares

55.29-8

Outros serviços de alimentação
Cantina (serviço de alimentação
privativo)

55.23-9
55.24-7

Fornecimento de comida preparada

*

58.11-5

Edição de livros

72.40-0

*

58.12-3

Edição de jornais

22.15-2

*

58.12-3

Edição de jornais

72.40-0

*

58.13-1

Edição de revistas

22.15-2

*

58.13-1

Edição de revistas

72.40-0

*

58.19-1

Edição de cadastros, listas e outros
produtos gráficos

22.19-5

*

58.19-1

Edição de cadastros, listas e outros
produtos gráficos

72.40-0

*

58.21-2

Edição integrada à impressão de livros 22.16-0

59.11-1

Estacionamentos de veículos

Outros tipos de alojamento

65.93-5

58.29-8

Terminais rodoviários e ferroviários

55.19-0

Edição de livros

58.23-9

Concessionárias de rodovias, pontes,
túneis e serviços relacionados

64.11-4
64.12-2
55.13-1

*

Edição integrada à impressão de
jornais
Edição integrada à impressão de
revistas
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e outros produtos
gráficos
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão

Guarda-móveis

Atividades auxiliares aos transportes
aquaviários
Atividades relacionadas a organização
Atividades de agenciamento marítimo
do transporte de cargas
Exceto administração e operação de
portos e terminais, agenciamento
Atividades auxiliares aos transportes
marítimo, manutenção de navios no
aquaviários
porto e os serviços de navegação de
apoio
Atividades auxiliares aos transportes
Exceto a manutenção de aeronaves na
aéreos
pista
Atividades relacionadas a organização
Agências de navegação
do transporte de cargas
Atividades do Correio Nacional
Atividades de Malote e Entrega
Estabelecimentos hoteleiros

22.15-2

58.22-1

Transporte rodoviário de mudanças

Observações
(Junho/2007)

Edição de livros, revistas e jornais
Gestão de ativos intangíveis não
financeiros
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico
Edição de livros, revistas e jornais
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico
Edição de livros, revistas e jornais
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico
Edição; edição e impressão de outros
produtos gráficos
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico

Edição de livros
Aquisição e gestão de direitos autorais
de obras literárias
Edição on line de livros
Edição de jornais
Edição on line de jornais
Edição de revistas
Edição on line de revistas
Edição de cadastros, listas e similares
Edição on line de cadastros, listas e
similares on line

Edição e impressão de livros

22.17-9

Edição e impressão de jornais

22.18-7

Edição e impressão de revistas

22.19-5

*

Edição; edição e impressão de outros
produtos gráficos

92.11-8

*

Exceto as atividades de pós-produção
Produção de filmes cinematográficos e
cinematográfica e os estúdios de
fitas de vídeo
gravação de som
23

Edição e impressão de cadastros, listas
e similares

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
59.12-0
59.13-8
59.13-8
59.14-6
59.20-1
59.20-1
59.20-1
59.20-1

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

Atividades de pós-produção
cinematográfica, de vídeos e de
92.11-8
programas de televisão
Distribuição cinematográfica, de vídeo
65.93-5
e de programas de televisão
Distribuição cinematográfica, de vídeo
92.12-6
e de programas de televisão

denominação
*

Produção de filmes cinematográficos e Atividades de pós-produção
fitas de vídeo
cinematográfica

*

Gestão de ativos intangíveis não
financeiros

Atividades de exibição cinematográfica 92.13-4

Projeção de filmes e de vídeos

Atividades de gravação de som e de
edição de música
Atividades de gravação de som e de
edição de música
Atividades de gravação de som e de
edição de música
Atividades de gravação de som e de
edição de música

Edição de discos, fitas e outros
materiais gravados
Gestão de ativos intangíveis não
Registros e obtenção de direitos
financeiros
autorais de composições musicais
Produção de filmes cinematográficos e
Estúdios de gravação de som
fitas de vídeo

22.14-4
65.93-5

*

92.11-8

*

92.21-5

*

Atividades de rádio

Atividades de rádio

64.20-3

*

Telecomunicações

60.10-1

Atividades de rádio

92.21-5

*

Atividades de rádio

60.21-7

Atividades de televisão aberta

92.22-3

*

Atividades de televisão

60.22-5

Programadoras e atividades
92.22-3
relacionadas à televisão por assinatura

*

Atividades de televisão

64.20-3
64.20-3
64.20-3

*
*
*

Telecomunicações
Telecomunicações
Telecomunicações

64.20-3

*

Telecomunicações

64.20-3

*

Telecomunicações

64.20-3

*

Telecomunicações

61.90-6

Outras atividades de telecomunicações 64.20-3

*

Telecomunicações

62.01-5

Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

72.29-0

*

62.01-5

Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

72.40-0

*

72.21-4

*

Desenvolvimento e edição de
softwares prontos para uso

72.21-4

*

Desenvolvimento e edição de
softwares prontos para uso

61.41-8
61.42-6
61.43-4

62.02-3
62.03-1
62.04-0

Telecomunicações por fio
Telecomunicações sem fio
Telecomunicações por satélite
Operadoras de televisão por assinatura
por cabo
Operadoras de televisão por assinatura
por microondas
Operadoras de televisão por assinatura
por satélite

Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador
customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador nãocustomizáveis
Consultoria em tecnologia da
informação

72.10-9

62.04-0

Consultoria em tecnologia da
informação

62.09-1

Suporte técnico, manutenção e outros
72.90-7
serviços em tecnologia da informação

63.11-9
63.11-9
63.19-4

Tratamento de dados, provedores de
serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet
Tratamento de dados, provedores de
serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet
Portais, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na
internet

72.29-0

*

72.30-3
*

72.40-0

*

92.40-1

*

63.99-2

Outras atividades de prestação de
serviços de informação não
especificadas anteriormente

74.99-3

*

64.22-1
64.23-9
64.24-7

65.22-6
65.23-4
65.24-2

Exceto as atividades de televisão
aberta
Telecomunicações por fio
Telecomunicações sem fio
Telecomunicações por satélite
Operadoras de televisão por assinatura
por cabo
Operadoras de televisão por assinatura
por microondas
Operadoras de televisão por assinatura
por satélite
Provedores de acesso às redes de
comunicações, provedores de voz
sobre protocolo Internet - VOIP
Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda
Desenvolvimento de banco de dados
sob encomenda
Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador
customizáveis
Exceto o desenvolvimento e
licenciamento de programas de
computador customizáveis

Desenvolvimento de softwares sob
encomenda e outras consultorias em
software

Exceto o desenvolvimento de
programas de computador sob
encomenda

Processamento de dados

72.40-0

65.10-2
65.21-8

Transmissão e retransmissão de sinais
de rádio
Exceto os programas de rádio
gravados
Atividades de televisão aberta

Outras atividades de informática, não
especificadas anteriormente

Agências de notícias

Banco Central
Bancos comerciais
Bancos múltiplos, com carteira
comercial
Caixas econômicas
Crédito cooperativo

Desenvolvimento de softwares sob
encomenda e outras consultorias em
software
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico

Programas de rádio gravados

Consultoria em hardware

63.91-7

64.10-7
64.21-2

Licenciamento ou a cessão dos direitos
de exibição

Distribuição de filmes e de vídeos

60.10-1

61.10-8
61.20-5
61.30-2

Observações
(Junho/2007)

Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico

Serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na Internet
Portais de Internet e provedores de
conteúdo

exceto jornalistas e fotógrafos
independentes
Serviços de informação telefônica, os
Outras atividades de serviços
serviços de levantamento de
prestados principalmente às empresas
informação sob contrato e os serviços
não especificadas anteriormente
de resumos de notícia
Banco Central
Bancos comerciais
Bancos múltiplos (com carteira
comercial)
Caixas econômicas
Crédito cooperativo
Atividades de agências de notícias
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
64.31-0
64.32-8
64.33-6
64.34-4
64.35-2
64.36-1
64.37-9

denominação
Bancos múltiplos, sem carteira
comercial
Bancos de investimento
Bancos de desenvolvimento
Agências de fomento
Crédito imobiliário
Sociedades de crédito, financiamento e
investimento - financeiras
Sociedades de crédito ao
microempreendedor

CNAE 1.0 (versão atual)
código
65.32-3
65.33-1
65.51-0
65.34-0
65.35-8

64.38-7

Bancos de câmbio e outras instituições
de intermediação não-monetária

64.40-9
64.50-6

Arrendamento mercantil
Sociedades de capitalização

65.40-4
65.92-7

64.61-1

Holdings de instituições financeiras

65.99-4

64.62-0

Holdings de instituições não-financeiras 74.14-4

64.63-8

Outras sociedades de participação,
exceto holdings

64.70-1

denominação

65.31-5

65.59-5

*

Bancos múltiplos (sem carteira
comercial)
Bancos de investimento
Bancos de desenvolvimento
Agências de fomento
Crédito imobiliário
Sociedades de crédito, financiamento e
investimento
Outras atividades de concessão de
Sociedades de crédito ao
crédito
microempreendedor

-

65.99-4

-

*

*

Arrendamento mercantil
Sociedades de capitalização
Outras atividades de intermediação
financeira, não especificadas
anteriormente
Gestão de participações societárias
(holdings)
Outras atividades de intermediação
financeira, não especificadas
anteriormente
Fundos de investimento
Outras atividades de concessão de
crédito
Outras atividades de concessão de
crédito
Outras atividades de concessão de
crédito

Fundos de investimento
Sociedades de fomento mercantil factoring

65.91-9
65.59-5

*

64.92-1

Securitização de créditos

65.59-5

*

64.93-0

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos

65.59-5

*

64.99-9

Outras atividades de serviços
financeiros não especificadas
anteriormente

65.59-5

*

Outras atividades de concessão de
crédito

64.99-9

Outras atividades de serviços
financeiros não especificadas
anteriormente

65.99-4

*

Outras atividades de intermediação
financeira, não especificadas
anteriormente

64.91-3

65.11-1
65.12-0
65.20-1
65.30-8
65.41-3
65.42-1
65.50-2

Seguros de vida
Seguros não-vida
Seguros-saúde
Resseguros
Previdência complementar fechada
Previdência complementar aberta
Planos de saúde
Administração de bolsas e mercados
de balcão organizados
Atividades de intermediários em
transações de títulos, valores
mobiliários e mercadorias

66.11-7
66.12-5
66.12-5
66.13-3
66.21-4
66.22-2
66.30-3

67.12-1

*

66.13-4

Administração de cartões de crédito

65.59-5

*

66.19-3

Atividades auxiliares dos serviços
financeiros não especificadas
anteriormente

67.19-9

66.21-5

Avaliação de riscos e perdas

67.20-2

*

66.22-3

Corretores e agentes de seguros, de
planos de previdência complementar e 67.20-2
de saúde

*

66.29-1

Atividades auxiliares dos seguros, da
previdência complementar e dos
planos de saúde não especificadas
anteriormente

67.20-2

*

66.30-4

Atividades de administração de fundos
65.99-4
por contrato ou comissão

*

66.30-4

Atividades de administração de fundos
67.12-1
por contrato ou comissão

*

66.11-8
66.12-6

68.10-2
68.10-2

Atividades imobiliárias de imóveis
próprios
Atividades imobiliárias de imóveis
próprios

*
*

67.11-3

70.10-6
70.20-3

Observações
(Junho/2007)

Seguros de vida
Seguros não-vida
Seguros não-vida
Resseguros
Previdência complementar fechada
Previdência complementar aberta
Planos de saúde

não há correspondência

Holdings de instituições financeiras

Sociedades de participação

Factoring
Securitização de créditos
Administração de consórcios
Caixas de financiamento de
corporações, a concessão de crédito
pelas OSCIP e as outras atividades de
concessão de crédito
Exceto sociedades de participação, as
holdings de instituições financeiras e a
gestão de fundos para fins diversos exceto investimentos
Exceto seguros-saúde
Seguros-saúde

Administração de mercados bursáteis

*

Atividades de intermediários em
transações de títulos e valores
mobiliários
Outras atividades de concessão de
crédito
Outras atividades auxiliares de
intermediação financeira, não
especificadas anteriormente
Atividades auxiliares dos seguros e da
previdência complementar

Exceto administração de carteiras de
títulos e valores para terceiros
Administração de cartões de crédito

Peritos e avaliadores de seguros e
auditoria e consultoria empresarial
Corretores e agentes de seguros e de
Atividades auxiliares dos seguros e da
planos de previdência complementar e
previdência complementar
de saúde
Outras ativ. aux. dos seguros e da
previdência complementar, nea, exceto
peritos e avaliadores de seguros,
Atividades auxiliares dos seguros e da
auditoria e consultoria empr.,
previdência complementar
corretores e agentes de seguros e de
planos de previdência complementar e
de saúde
Outras atividades de intermediação
Gestão de fundos para fins diversos,
financeira, não especificadas
exceto os serviços de levantamento de
anteriormente
fundos sob contrato
Atividades de intermediários em
Administração de carteiras de títulos e
transações de títulos e valores
valores para terceiros
mobiliários
Incorporação e compra e venda de
Exceto a incorporação de
imóveis
empreendimentos imobiliários
Aluguel de imóveis
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
68.21-8
68.21-8

denominação
Intermediação na compra, venda e
aluguel de imóveis
Intermediação na compra, venda e
aluguel de imóveis

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

70.31-9

Corretagem e avaliação de imóveis
Administração de imóveis por conta de
Corretagem no aluguel de imóveis
terceiros
Exceto os serviços relacionados à
Administração de imóveis por conta de
administração e conservação de
terceiros
edifícios
Atividades jurídicas
Exceto os cartórios
Atividades jurídicas
Cartórios

70.32-7

*

68.22-6

Gestão e administração da propriedade
70.32-7
imobiliária

*

69.11-7
69.12-5

Atividades jurídicas, exceto cartórios
Cartórios

*
*

69.20-6

Atividades de contabilidade, consultoria
74.12-8
e auditoria contábil e tributária

Atividades de contabilidade e auditoria

70.10-7

Sedes de empresas e unidades
administrativas locais

74.15-2

Sedes de empresas e unidades
administrativas locais

70.20-4

Atividades de consultoria em gestão
empresarial

74.16-0

*

Atividades de assessoria em gestão
empresarial

71.11-1

Serviços de arquitetura

74.20-9

*

71.12-0

Serviços de engenharia

74.20-9

*

71.19-7

Atividades técnicas relacionadas à
arquitetura e engenharia

74.20-9

*

71.20-1

Testes e análises técnicas

74.30-6

72.10-0
72.20-7
73.11-4
73.12-2

Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e
naturais
Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e
humanas
Agências de publicidade
Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de
comunicação

74.11-0
74.11-0

Pesquisa e desenvolvimento das
ciências físicas e naturais

73.20-2

Pesquisa e desenvolvimento das
ciências sociais e humanas

74.40-3

*

Publicidade

74.40-3

*

Publicidade

*

Publicidade

Atividades de publicidade não
especificadas anteriormente

74.40-3

73.20-3

Pesquisas de mercado e de opinião
pública

74.13-6

74.10-2

Design e decoração de interiores

74.99-3

*

74.20-0
74.20-0

Atividades fotográficas e similares
Atividades fotográficas e similares
Atividades profissionais, científicas e
técnicas não especificadas
anteriormente

74.91-8
92.40-1

*

Atividades veterinárias

85.20-0

Locação de automóveis sem condutor 71.10-2

77.22-5
77.23-3
77.29-2

Agências de publicidade
Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de
comunicação
Exceto as agências de publicidade e o
agenciamento de espaços para
publicidade

Pesquisas de mercado e de opinião
pública
Outras atividades de serviços
Atividades de desenhos técnicos
prestados principalmente às empresas especializados (design) e de decoração
não especificadas anteriormente
de interiores
Atividades fotográficas
Atividades de agências de notícias

Fotógrafos independentes
Assessoria às atividades agrícolas e
pecuárias

Outras atividades de serviços
Atividades profissionais, científicas e
prestados principalmente às empresas
técnicas
não especificadas anteriormente

77.11-0

77.21-7

Exceto os serviços de arquitetura e
engenharia

*

75.00-1

77.19-5

Serviços de engenharia

*

74.99-3

77.19-5

Serviços de arquitetura

74.16-0

Atividades profissionais, científicas e
técnicas não especificadas
anteriormente

Locação de meios de transporte,
exceto automóveis, sem condutor
Locação de meios de transporte,
exceto automóveis, sem condutor
Locação de meios de transporte,
exceto automóveis, sem condutor
Aluguel de equipamentos recreativos e
esportivos
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
similares
Aluguel de objetos do vestuário, jóias e
acessórios
Aluguel de objetos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente

Exceto os serviços de gestão que
apóiam o sistema e o processo
educacional e as atividades de
assessoria às atividades agrícolas e
pecuárias

Atividades de assessoria em gestão
empresarial

74.90-1

77.19-5

Serviços de arquitetura e engenharia e
de assessoramento técnico
especializado
Serviços de arquitetura e engenharia e
de assessoramento técnico
especializado
Serviços de arquitetura e engenharia e
de assessoramento técnico
especializado
Ensaios de materiais e de produtos;
analise de qualidade

73.10-5

73.19-0

74.90-1

Observações
(Junho/2007)

71.21-8

Serviços veterinários
Aluguel de automóveis
*

Aluguel de outros meios de transporte
Exceto o aluguel de contêineres
terrestre

71.22-6

Aluguel de embarcações

71.23-4

Aluguel de aeronaves

71.40-4

*

71.40-4

*

71.40-4

*

71.39-0

*

Aluguel de objetos pessoais e
domésticos
Aluguel de objetos pessoais e
domésticos
Aluguel de objetos pessoais e
domésticos
Aluguel de máquinas e equipamentos
de outros tipos não especificados
anteriormente

26

Aluguel de material e equipamento
esportivo
Aluguel de fitas, vídeos, discos,
cartuchos e similares
Aluguel de objetos de vestuário, jóias,
calçados e outros acessórios
Aluguel de aparelhos e de jogos
eletrônicos e materiais e equipamentos
para eventos

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

77.29-2

77.31-4
77.32-2
77.33-1
77.39-0

denominação
Aluguel de objetos pessoais e
domésticos não especificados
anteriormente
Aluguel de máquinas e equipamentos
agrícolas sem operador
Aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador
Aluguel de máquinas e equipamentos
para escritório
Aluguel de máquinas e equipamentos
não especificados anteriormente

CNAE 1.0 (versão atual)
código

71.40-4

denominação

*

71.31-5
71.32-3
71.33-1
71.21-8

*

Aluguel de objetos pessoais e
domésticos
Aluguel de máquinas e equipamentos
agrícolas
Aluguel de máquinas e equipamentos
para construção e engenharia civil
Aluguel de máquinas e equipamentos
para escritórios
Aluguel de outros meios de transporte
terrestre
Aluguel de máquinas e equipamentos
de outros tipos não especificados
anteriormente

77.39-0

Aluguel de máquinas e equipamentos
não especificados anteriormente

71.39-0

*

77.40-3

Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros

65.93-5

*

Gestão de ativos intangíveis não
financeiros

78.10-8

Seleção e agenciamento de mão-deobra

74.50-0

*

Seleção, agenciamento e locação de
mão-de-obra

78.20-5

Locação de mão-de-obra temporária

74.50-0

*

78.30-2

Fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros

74.50-0

*

79.11-2

Agências de viagens

63.30-4

*

79.12-1

Operadores turísticos

63.30-4

*

79.90-2
79.90-2

Serviços de reservas e outros serviços
de turismo não especificados
63.30-4
anteriormente
Serviços de reservas e outros serviços
de turismo não especificados
92.32-0
anteriormente

Seleção, agenciamento e locação de
mão-de-obra
Seleção, agenciamento e locação de
mão-de-obra
Atividades de agências de viagens e
organizadores de viagem
Atividades de agências de viagens e
organizadores de viagem

Observações
(Junho/2007)
Exceto o aluguel de objetos do
vestuário, jóias, calçados e outros
acessórios; o aluguel de fitas, vídeos,
discos, cartuchos e similares; o aluguel
de material e equipamento esportivo

Aluguel de contêineres
Exceto o aluguel de: aparelhos e jogos
eletrônicos e aluguel de móveis e
utensílios para eventos
Licenciamento, compra e venda e
leasing de ativos intangíveis não
financeiros, exceto direitos autorais
Exceto a locação de mão-de-obra
temporária e o fornecimento e gestão
de recursos humanos para terceiros
Locação de mão-de-obra temporária
Fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros
Exceto os operadores turísticos e os
serviços de reservas
Operadores turísticos

*

Atividades de agências de viagens e
organizadores de viagem

Serviços de reservas

*

Gestão de salas de espetáculos

Agências de venda de ingressos para
salas de espetáculos

Exceto as atividades de investigação
particular, os serviços de transporte de
Atividades de investigação, vigilância e
valores e as atividades de
segurança
monitoramento de sistemas de
segurança
Atividades de investigação, vigilância e
Serviços de transporte de valores
segurança
Atividades de investigação, vigilância e Atividades de monitoramento de
segurança
sistemas de segurança
Atividades de investigação, vigilância e
Atividades de investigação particular
segurança
Serviços relacionados à administração
Administração de imóveis por conta de
e conservação de edifícios, exceto
terceiros
condomínios prediais
Condomínios prediais
Limpeza em prédios e em domicílios,
Atividades de imunização, higienização
exceto a limpeza de piscinas, fornos,
e de limpeza em prédios e em
equipamentos e máquinas industriais,
domicílios
etc.
Imunização e controle de pragas
Atividades de imunização, higienização urbanas, exceto os serviços de
e de limpeza em prédios e em
eliminação de microorganismos
domicílios
nocivos por meio de esterilização em
produtos agrícolas, livros, etc.
Atividades de imunização, higienização Atividades de limpeza de piscinas,
e de limpeza em prédios e em
fornos, equipamentos e máquinas
domicílios
industriais, etc.
Atividades de serviços relacionados
Serviços de jardinagem, inclusive
com a agricultura
plantio de gramado

80.11-1

Atividades de vigilância e segurança
privada

74.60-8

*

80.12-9

Atividades de transporte de valores

74.60-8

*

80.20-0

Atividades de monitoramento de
sistemas de segurança

74.60-8

*

80.30-7

Atividades de investigação particular

74.60-8

*

81.11-7

Serviços combinados para apoio a
70.32-7
edifícios, exceto condomínios prediais

*

81.12-5

Condomínios prediais

70.40-8

81.21-4

Limpeza em prédios e em domicílios

74.70-5

*

81.22-2

Imunização e controle de pragas
urbanas

74.70-5

*

81.29-0

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

74.70-5

*

81.30-3

Atividades paisagísticas

01.61-9

*

82.11-3

Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo

74.99-3

*

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas Serviços administrativos para terceiros
não especificadas anteriormente

82.19-9

Fotocópias, preparação de documentos
e outros serviços especializados de
74.99-3
apoio administrativo

*

Outras atividades de serviços
Serviços de fotocópias, digitalização e
prestados principalmente às empresas
serviços correlatos
não especificadas anteriormente

82.20-2

Atividades de teleatendimento

*

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas Serviços de contatos telefônicos
não especificadas anteriormente

74.99-3
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
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Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

Observações
(Junho/2007)

82.30-0

Atividades de organização de eventos,
74.99-3
exceto culturais e esportivos

*

Outras atividades de serviços
Serviços de organização de festas e
prestados principalmente às empresas eventos, exceto culturais e desportivos
não especificadas anteriormente
e as casas de festas e eventos

82.91-1

Atividades de cobrança e informações
74.99-3
cadastrais

*

Outras atividades de serviços
Serviços de cobrança e de informações
prestados principalmente às empresas
cadastrais
não especificadas anteriormente

82.92-0

Envasamento e empacotamento sob
contrato

74.92-6

82.99-7

Atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não
especificadas anteriormente

65.99-4

82.99-7

Atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não
especificadas anteriormente

Atividades de envasamento e
empacotamento, por conta de terceiros
*

Outras atividades de intermediação
financeira, não especificadas
anteriormente

74.99-3

*

Serviços de medição de consumo de
energia elétrica, gás e água; emissão
de vales-alimentação, vales-transporte
Outras atividades de serviços
e similares; serviços de gravação de
prestados principalmente às empresas
carimbos, exceto confecção; leiloeiros
não especificadas anteriormente
independentes; serviços de
levantamento de fundos sob contrato;
outros serviços n.e.a

92.62-2

*

Outras atividades relacionadas ao lazer Casas lotéricas

84.11-6

Atividades de serviços prestados
principalmente às empresas não
especificadas anteriormente
Administração pública em geral

84.11-6

Administração pública em geral

75.14-0

84.12-4

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

75.12-4

84.13-2

Regulação das atividades econômicas 75.13-2

Regulação das atividades econômicas

84.21-3
84.22-1
84.23-0
84.24-8
84.25-6
84.30-2
85.11-2
85.12-1
85.13-9
85.20-1
85.31-7

Relações exteriores
Defesa
Justiça
Segurança e ordem pública
Defesa Civil
Seguridade social obrigatória
Educação infantil - creche
Educação infantil - pré-escola
Ensino fundamental
Ensino médio
Educação superior - graduação
Educação superior - graduação e pósgraduação
Educação superior - pós-graduação e
extensão

Relações exteriores
Defesa
Justiça
Segurança e ordem pública
Defesa Civil
Seguridade social
Educação infantil-creche
Educação infantil-pré-escola
Ensino fundamental
Ensino médio
Educação superior - graduação
Educação superior - graduação e pósgraduação
Educação superior - pós-graduação e
extensão

82.99-7

85.32-5
85.33-3

75.11-6

Serviços de levantamento de fundos
sob contrato

Administração pública em geral
Atividades de apoio à administração
pública
Regulação das atividades sociais e
culturais

75.21-3
75.22-1
75.23-0
75.24-8
75.25-6
75.30-2
80.13-6
80.14-4
80.15-2
80.20-9
80.31-4
80.32-2
80.33-0

85.41-4

Educação profissional de nível técnico 80.96-9

Educação profissional de nível técnico

85.42-2

Educação profissional de nível
tecnológico

80.97-7

85.50-3

Atividades de apoio à educação

74.16-0

*

85.91-1
85.92-9
85.93-7

92.61-4
80.99-3
80.99-3

*
*
*

Serviços de gestão que apóiam o
sistema e o processo educacional
Ensino de esportes
Ensino de arte e cultura
Cursos de idiomas

80.99-3

*

Outras atividades de ensino

Exceto o ensino de arte e cultura

86.10-1

Ensino de esportes
Ensino de arte e cultura
Ensino de idiomas
Atividades de ensino não especificadas
anteriormente
Atividades de atendimento hospitalar

Educação profissional de nível
tecnológico
Atividades de assessoria em gestão
empresarial
Atividades desportivas
Outras atividades de ensino
Outras atividades de ensino

86.10-1

Atividades de atendimento hospitalar

85.12-0

*

86.21-6

Serviços móveis de atendimento a
urgências

85.12-0

*

86.22-4

Serviços de remoção de pacientes,
exceto os serviços móveis de
atendimento a urgências

85.16-2

*

86.30-5

Atividades de atenção ambulatorial
85.13-8
executadas por médicos e odontólogos

85.99-6

85.11-1

Atividades de atendimento hospitalar

*

Atividades de atendimento em prontoAtividades de atendimento a urgências
socorro e unidades hospitalares para
e emergências
atendimento a urgências
Exceto as atividades de atendimento
Atividades de atendimento a urgências em pronto-socorro e unidades
e emergências
hospitalares para atendimento a
urgências
Outras atividades relacionadas com a
atenção à saúde

Serviços de remoções

Atividades de atenção ambulatorial

Atividades de atenção ambulatorial
executadas por médicos e
odontólogos, serviços de vacinação e
outras atividades de atenção
ambulatorial
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Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
86.30-5
86.40-2
86.40-2
86.50-0

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

Atividades de atenção ambulatorial
85.16-2
executadas por médicos e odontólogos
Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
85.14-6
terapêutica
Atividades de serviços de
complementação diagnóstica e
85.16-2
terapêutica
Atividades de profissionais da área de
85.15-4
saúde, exceto médicos e odontólogos

denominação
*

*
*

Atividades de apoio à gestão de saúde 85.15-4

*

86.90-9

Atividades de atenção à saúde humana
85.16-2
não especificadas anteriormente

*

87.11-5

Atividades de assistência a idosos,
deficientes físicos, imunodeprimidos e
85.13-8
convalescentes prestadas em
residências coletivas e particulares

87.12-3

87.20-4

87.20-4

87.20-4

87.30-1
87.30-1
88.00-6
90.01-9
90.01-9
90.01-9

Atividades de assistência a idosos,
deficientes físicos, imunodeprimidos e
85.31-6
convalescentes prestadas em
residências coletivas e particulares
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a
85.13-8
paciente no domicílio
Atividades de assistência psicossocial
e à saúde a portadores de distúrbios
85.13-8
psíquicos, deficiência mental e
dependência química
Atividades de assistência psicossocial
e à saúde a portadores de distúrbios
85.31-6
psíquicos, deficiência mental e
dependência química
Atividades de assistência psicossocial
e à saúde a portadores de distúrbios
85.32-4
psíquicos, deficiência mental e
dependência química
Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas e 85.13-8
particulares
Atividades de assistência social
prestadas em residências coletivas e 85.31-6
particulares
Serviços de assistência social sem
alojamento

85.32-4

Artes cênicas, espetáculos e atividades
92.31-2
complementares
Artes cênicas, espetáculos e atividades
92.32-0
complementares
Artes cênicas, espetáculos e atividades
92.39-8
complementares

*

Serviços sociais com alojamento

Asilos e os condomínios residenciais
para idosos

*

Atividades de atenção ambulatorial

Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a
paciente no domicílio

*

Atividades de atenção ambulatorial

Atividades de centros de assistência
psicossocial

*

Serviços sociais com alojamento

Centros de reabilitação para
dependentes químicos com alojamento
e as instituições para pessoas
incapacitadas físico e mentalmente
quando o tratamento médico não
constitui o elemento central deste
atendimento

*

Serviços sociais sem alojamento

Centros de reabilitação para
dependentes químicos sem alojamento

*

Atividades de atenção ambulatorial

Atividades de clínicas médicas
prestadas no domicílio do paciente

*

Serviços sociais com alojamento

Orfanatos, albergues assistenciais e os
centros correcionais para jovens

*

Serviços sociais sem alojamento

Exceto os centros de reabilitação para
dependentes químicos sem alojamento

*

Atividades de teatro, música e outras
atividades artísticas e literárias

*
*

Criação artística

92.40-1

*

90.03-5

Gestão de espaços para artes cênicas,
espetáculos e outras atividades
92.32-0
artísticas

*

92.51-7

Exceto as atividades de restauração de
obras de arte e os escritores
Serviços de iluminação e som ligados
Gestão de salas de espetáculos
às atividades artísticas, etc.
Outras atividades de espetáculos, não Exceto as academias de dança;
especificadas anteriormente
discotecas, danceterias e similares
Atividades de artistas independentes,
Atividades de teatro, música e outras escritores, músicos, escultores,
atividades artísticas e literárias
pintores e a restauração de obras de
arte
Atividades de agências de notícias
Jornalistas independentes
Exceto as agências de venda de
ingressos para espetáculos e os
Gestão de salas de espetáculos
serviços de sonorização ligados à
gestão de salas de espetáculos
Atividades de bibliotecas e arquivos

92.52-5

Atividades de museus e conservação
do patrimônio histórico

92.53-3

Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais e
reservas ecológicas

92.61-4

Atividades de apoio à gestão de saúde

Atividades de atenção ambulatorial

90.02-7

92.00-3

Exceto as atividades de apoio à gestão
de saúde

*

*

91.03-1

Atividades de outros profissionais da
área de saúde
Atividades de outros profissionais da
área de saúde

Clínicas e residências geriátricas; as
atividades de assistência a deficientes
físicos, imunodeprimidos e
convalescentes; os centros de apoio a
pacientes com câncer e com AIDS

92.31-2

91.02-3

Serviços de bancos de células e
tecidos humanos

Exceto as atividades de reprodução
humana assistida, os bancos de
células e tecidos humanos e os
serviços de remoções

Criação artística

Atividades de bibliotecas e arquivos
Atividades de museus e de exploração,
restauração artística e conservação de
lugares e prédios históricos e atrações
similares
Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental
Atividades de exploração de jogos de
azar e apostas

Outras atividades relacionadas com a
atenção à saúde

Outras atividades relacionadas com a
atenção à saúde

90.02-7

91.01-5

Atividades de reprodução humana
assistida

Atividades de serviços de
complementação diagnóstica ou
terapêutica

86.60-7

87.11-5

Outras atividades relacionadas com a
atenção à saúde

Observações
(Junho/2007)

*

Atividades desportivas
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Atividades ligadas à corrida de cavalos
IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 2.0 x CNAE 1.0

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

92.00-3

Atividades de exploração de jogos de
azar e apostas

92.62-2

*

Outras atividades relacionadas ao lazer

93.11-5
93.12-3
93.13-1

Gestão de instalações de esportes
Clubes sociais, esportivos e similares
Atividades de condicionamento físico

92.61-4
92.61-4
92.61-4

*
*
*

93.19-1

Atividades esportivas não
especificadas anteriormente

01.62-7

*

Atividades desportivas
Atividades desportivas
Atividades desportivas
Atividades de serviços relacionados
com a pecuária exceto atividades
veterinárias

93.19-1

Atividades esportivas não
especificadas anteriormente

92.61-4

*

92.62-2

*

92.39-8

*

92.62-2

*

93.21-2
93.29-8
93.29-8
94.11-1
94.12-0
94.20-1
94.30-8
94.91-0
94.92-8
94.93-6

Parques de diversão e parques
temáticos
Atividades de recreação e lazer não
especificadas anteriormente
Atividades de recreação e lazer não
especificadas anteriormente
Atividades de organizações
associativas patronais e empresariais
Atividades de organizações
associativas profissionais
Atividades de organizações sindicais
Atividades de associações de defesa
de direitos sociais
Atividades de organizações religiosas
Atividades de organizações políticas
Atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à arte

91.11-1
91.12-0
91.20-0
91.99-5

*

91.91-0
91.92-8
91.99-5

*

Observações
(Junho/2007)
Exceto a exploração de boliches;
fliperamas e jogos eletrônicos; parques
de diversão e similares; exploração de
jogos de sinuca, bilhar e similares
Gestão de instalações esportivas
Clubes sociais, esportivos e similares
Atividades de condicionamento físico
Operação de estábulos de hipódromos

Organização e exploração de
atividades esportivas e outras
atividades esportivas
Exploração de parques de diversões e
Outras atividades relacionadas ao lazer
similares
Outras atividades de espetáculos, não Academias de dança; discotecas,
especificadas anteriormente
danceterias e similares
Exploração de boliches, jogos de
Outras atividades relacionadas ao lazer sinuca, bilhar e similares; fliperamas e
jogos eletrônicos, etc.
Atividades de organizações
empresariais e patronais
Atividades de organizações
profissionais
Atividades de organizações sindicais
Outras atividades associativas, não
Atividades de associações de defesa
especificadas anteriormente
de direitos sociais
Atividades de organizações religiosas
Atividades de organizações políticas
Outras atividades associativas, não
Atividades de organizações
especificadas anteriormente
associativas ligadas à cultura e à arte
Exceto as atividades de associações
Outras atividades associativas, não
de defesa de direitos sociais e as
especificadas anteriormente
atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à arte
Reparação e manutenção de
Manutenção e reparação de máquinas
computadores e de equipamentos
de escritório e de informática
periféricos
Atividades desportivas

94.99-5

Atividades associativas não
especificadas anteriormente

91.99-5

*

95.11-8

Reparação e manutenção de
computadores e de equipamentos
periféricos

72.50-8

*

95.12-6

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

32.90-5

*

Manutenção e reparação de aparelhos
e equipamentos de telefonia e
Reparação e manutenção de
radiotelefonia e de transmissores de
equipamentos de comunicação
televisão e rádio - exceto telefones

95.12-6

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

52.71-0

*

Reparação e manutenção de máquinas Reparação e manutenção de aparelhos
e de aparelhos eletrodomésticos
telefônicos

95.21-5

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de uso 52.71-0
pessoal e doméstico

*

Reparação e manutenção de máquinas Exceto a reparação e manutenção de
e de aparelhos eletrodomésticos
aparelhos telefônicos

95.29-1

Reparação e manutenção de objetos e
equipamentos pessoais e domésticos 52.72-8
não especificados anteriormente

Reparação de calçados

95.29-1

Reparação e manutenção de objetos e
equipamentos pessoais e domésticos 52.79-5
não especificados anteriormente

Reparação de outros objetos pessoais
e domésticos

Lavanderias, tinturarias e toalheiros
Cabeleireiros e outras atividades de
tratamento de beleza
Atividades funerárias e serviços
relacionados
Atividades de serviços pessoais não
especificadas anteriormente

Lavanderias e tinturarias
Cabeleireiros e outros tratamentos de
beleza
Atividades funerárias e serviços
relacionados
Atividades de manutenção do físico
corporal

96.01-7
96.02-5
96.03-3
96.09-2
96.09-2
97.00-5
99.00-8

Atividades de serviços pessoais não
especificadas anteriormente
Serviços domésticos
Organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais

93.01-7
93.02-5
93.03-3
93.04-1
93.09-2
95.00-1
99.00-7

Outras atividades de serviços pessoais,
não especificadas anteriormente
Serviços domésticos
Organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais
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Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

Tabela de Correspondência CNAE 1.0 x CNAE 2.0
CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

01.11-2

Cultivo de cereais para grãos

01.11-3

01.12-0

Cultivo de algodão herbáceo

01.12-1

01.13-9
01.14-7
01.14-7
01.15-5

Cultivo de cana-de-açúcar
Cultivo de fumo
Cultivo de fumo
Cultivo de soja

01.13-0
01.14-8
12.10-7
01.15-6

01.19-8

Cultivo de outros produtos de lavoura
temporária

01.12-1

01.19-8

Cultivo de outros produtos de lavoura
temporária

01.16-4

denominação
Cultivo de cereais
Cultivo de algodão herbáceo e de
*
outras fibras de lavoura temporária

*

01.19-9

*

01.19-8

Cultivo de outros produtos de lavoura
temporária

01.41-5

*

01.19-8

Cultivo de outros produtos de lavoura
temporária

01.42-3

*

01.21-0

Cultivo de hortaliças, legumes e outros
01.19-9
produtos da horticultura

*

01.21-0
01.21-0

Cultivo de hortaliças, legumes e outros
01.42-3
produtos da horticultura

01.22-8

Cultivo de flores, plantas ornamentais e
01.22-9
produtos de viveiro

01.22-8

Cultivo de flores, plantas ornamentais e
01.41-5
produtos de viveiro

01.22-8

Cultivo de flores, plantas ornamentais e
01.42-3
produtos de viveiro

01.31-7

Cultivo de frutas cítricas

01.31-8

01.31-7

Cultivo de frutas cítricas

01.33-4

01.32-5
01.33-3
01.34-1

Cultivo de café
Cultivo de cacau
Cultivo de uva
Cultivo de outros produtos de lavoura
permanente

01.34-2
01.35-1
01.32-6

01.39-2
01.39-2
01.41-4

Cultivo de outros produtos de lavoura
permanente

01.33-4
01.39-3
01.51-2

01.43-0
01.44-9
01.45-7
01.46-5

Criação de bovinos
Criação de outros animais de grande
porte
Criação de ovinos
Criação de suínos
Criação de aves
Criação de outros animais

01.46-5

Criação de outros animais

01.59-8

01.46-5
01.50-3

Criação de outros animais
Produção mista: Lavoura e pecuária
Atividades de serviços relacionados
com a agricultura
Atividades de serviços relacionados
com a agricultura

03.22-1

01.42-2

01.61-9
01.61-9

Cultivo de algodão herbáceo e de
outras fibras de lavoura temporária

Cultivo de junco, juta, malva, rami
sorgo vassoura e de outras fibras de
lavoura temporária

Cultivo de oleaginosas de lavoura
temporária, exceto soja

Cultivo de outros produtos de lavoura
temporária

Cultivo de hortaliças, legumes e outros
01.21-1
produtos da horticultura
Cultivo de hortaliças, legumes e outros
01.41-5
produtos da horticultura

Cultivo de algodão herbáceo

Processamento industrial do fumo

01.19-8

01.21-0

Observações
(Junho/2007)

Exceto cultivo de junco, juta, malva,
rami, sorgo vassoura e de outras fibras
de lavoura temporária; exceto cultivo
de amendoim, colza, gergelim, girassol.
Cultivo de plantas de lavoura
linho, mamona e de outras oleaginosas
temporária não especificadas
de lavoura temporária; exceto
anteriormente
produçao de sementes, mudas outras
formas de propagação vegetal
certificadas e transgênicas de plantas
de lavoura temporária
Produção de sementes certificadas e
Produção de sementes certificadas
transgênicas de plantas de lavoura
temporária
Produção de mudas e outras formas de
Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal certificadas e
propagação vegetal, certificadas
transgênicas de plantas de lavoura
temporária
Cultivo de plantas de lavoura
temporária não especificadas
Cultivo de alho e de cebola
anteriormente
Horticultura

Produção de sementes certificadas e
transgênicas de plantas hortícolas
Produção de mudas e outras formas de
Produção de mudas e outras formas de
*
propagação vegetal certificadas e
propagação vegetal, certificadas
transgênicas de plantas hortícolas
* Produção de sementes certificadas

Cultivo de flores e plantas ornamentais
Produção de sementes certificadas e
transgênicas de plantas da floricultura
e de lavoura permanente
Produção de mudas e outras formas de
Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal certificadas e
*
propagação vegetal, certificadas
transgênicas de plantas da floricultura
e de lavoura permanente
Cultivo de laranja
Cultivo de cidra, lima, limão, pomelo,
Cultivo de frutas de lavoura
*
tangelo, tangerina, tangor, toranja e de
permanente, exceto laranja e uva
outros cítricos
* Produção de sementes certificadas

*

Cultivo de frutas de lavoura
permanente, exceto laranja e uva
Cultivo de plantas de lavoura
permanente não especificadas
anteriormente

Cultivo de frutas de lavoura
permanente

01.52-1
01.53-9
01.54-7
01.55-5
01.53-9

* Criação de caprinos e ovinos

Criação de ovinos

* Criação de caprinos e ovinos
Criação de animais não especificados
anteriormente
* Aqüicultura em água doce
*

Criação de caprinos

01.61-0

Atividades de apoio à agricultura

01.63-6

Atividades de pós-colheita
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
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Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código
01.61-9
01.62-7
01.62-7
01.70-8

denominação
Atividades de serviços relacionados
com a agricultura
Atividades de serviços relacionados
com a pecuária exceto atividades
veterinárias
Atividades de serviços relacionados
com a pecuária exceto atividades
veterinárias
Caça, repovoamento cinegético e
serviços relacionados

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

81.30-3

Atividades paisagísticas

01.62-8

Atividades de apoio à pecuária

93.19-1

*

01.70-9

Atividades esportivas não
especificadas anteriormente

Observações
(Junho/2007)

Serviço de operação de estábulos de
hipódromos

Caça e serviços relacionados

02.11-9

Silvicultura

02.10-1

* Produção florestal - florestas plantadas Referente a florestas plantadas

02.11-9

Silvicultura

02.20-9

* Produção florestal - florestas nativas

0220-9/06

Conservação de florestas nativas

Referente a florestas nativas
Não existe correspondência com a
CNAE-Fiscal 1.1

02.12-7

Exploração florestal

02.10-1

* Produção florestal - florestas plantadas Referente a florestas plantadas

02.12-7

02.20-9

* Produção florestal - florestas nativas

05.11-8
05.11-8

Exploração florestal
Atividades dos serviços relacionados
com a silvicultura e a exploração
florestal
Pesca e serviços relacionados
Pesca e serviços relacionados

05.12-6

Referente a florestas nativas

02.30-6

Atividades de apoio à produção
florestal

03.11-6
03.12-4

Pesca em água salgada
Pesca em água doce

Aqüicultura e serviços relacionados

03.21-3

Aqüicultura em água salgada e salobra

05.12-6
10.00-6

Aqüicultura e serviços relacionados
Extração de carvão mineral

03.22-1
05.00-3

* Aqüicultura em água doce

10.00-6

Extração de carvão mineral

08.99-1

*

Extração de minerais não-metálicos
não especificados anteriormente

10.00-6

Extração de carvão mineral

09.90-4

*

Atividades de apoio à extração de
Atividades de apoio à extração de
minerais, exceto petróleo e gás natural carvão mineral

11.10-0

06.00-0

13.10-2

Extração de petróleo e gás natural
Atividades de serviços relacionados
com a extração de petróleo e gás exceto a prospecção realizada por
terceiros
Extração de minério de ferro

13.10-2

Extração de minério de ferro

09.90-4

13.21-8

Extração de minério de alumínio

07.21-9

13.21-8

Extração de minério de alumínio

09.90-4

13.22-6

Extração de minério de estanho

07.22-7

13.22-6

Extração de minério de estanho

09.90-4

13.23-4

Extração de minério de manganês

07.23-5

13.23-4

Extração de minério de manganês

09.90-4

13.24-2

Extração de minério de metais
preciosos

07.24-3

13.24-2

Extração de minério de metais
preciosos

09.90-4

13.25-0

Extração de minerais radioativos

07.25-1

13.29-3

Extração de outros minerais metálicos
07.29-4
não-ferrosos

13.29-3

Extração de outros minerais metálicos
09.90-4
não-ferrosos

14.10-9

Extração de pedra, areia e argila

08.10-0

14.10-9

Extração de pedra, areia e argila

09.90-4

02.13-5

11.20-7

14.21-4
14.21-4

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

Exceto criação de jacaré
Extração de turfa

Atividades de apoio à extração de
petróleo e gás natural

09.10-6
07.10-3
*

Atividades de apoio à extração de
Atividades de apoio à extração de
minerais, exceto petróleo e gás natural minério de ferro

*

Atividades de apoio à extração de
Atividades de apoio à extração de
minerais, exceto petróleo e gás natural minério de alumínio

*

Atividades de apoio à extração de
Atividades de apoio à extração de
minerais, exceto petróleo e gás natural minério de estanho

*

Atividades de apoio à extração de
Atividades de apoio à extração de
minerais, exceto petróleo e gás natural minério de manganês

*

Atividades de apoio à extração de
Atividades de apoio à extração de
minerais, exceto petróleo e gás natural minério de metais preciosos
Extração de minerais metálicos nãoferrosos não especificados
anteriormente

*

Atividades de apoio à extração de
Atividades de apoio à extração de
minerais metálicos não-ferrosos,
minerais, exceto petróleo e gás natural exceto alumínio, estanho, manganês e
metais preciosos

*

Atividades de apoio à extração de
Atividades de apoio à extração de
minerais, exceto petróleo e gás natural pedra, areia e argila
Extração de minerais para fabricação
de adubos, fertilizantes e outros
produtos químicos

08.91-6
09.90-4

*

Atividades de apoio à extração de
Atividades de apoio à extração de
minerais para fabricação de adubos,
minerais, exceto petróleo e gás natural
fertilizantes e produtos químicos
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Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

14.22-2

Extração e refino de sal marinho e sal08.92-4
gema

14.22-2

Extração e refino de sal marinho e sal09.90-4
gema

*

Extração de outros minerais nãometálicos
Extração de outros minerais nãometálicos

Extração de gemas (pedras preciosas
e semipreciosas)
Extração de minerais não-metálicos
*
não especificados anteriormente

14.29-0
14.29-0

14.29-0

15.11-3
15.11-3
15.11-3
15.12-1
15.12-1
15.13-0
15.14-8
15.21-0
15.22-9
15.23-7

Extração de outros minerais nãometálicos
Abate de reses, preparação de
produtos de carne
Abate de reses, preparação de
produtos de carne
Abate de reses, preparação de
produtos de carne
Abate de aves e outros pequenos
animais e preparação de produtos de
carne
Abate de aves e outros pequenos
animais e preparação de produtos de
carne
Preparação de carne, banha e
produtos de salsicharia não associadas
ao abate
Preparação e preservação do pescado
e fabricação de conservas de peixes,
crustáceos e moluscos
Processamento, preservação e
produção de conservas de frutas
Processamento, preservação e
produção de conservas de legumes e
outros vegetais
Produção de sucos de frutas e de
legumes

08.93-2
08.99-1

09.90-4

* Fabricação de produtos de carne

10.12-1

*

10.13-9

* Fabricação de produtos de carne

Fabricação de produtos de carne de
aves e outros pequenos animais

10.13-9

* Fabricação de produtos de carne

Fabricação de produtos de carne

Preservação do pescado e fabricação
de produtos do pescado

10.31-7

Fabricação de conservas de frutas

10.32-5

Fabricação de conservas de legumes e
outros vegetais

10.33-3

10.42-2

15.41-5
15.42-3

Preparação de margarina e outras
gorduras vegetais e de óleos de origem 10.43-1
animal não comestíveis
Preparação do leite
10.51-1
Fabricação de produtos do laticínio
10.52-0

15.43-1

Fabricação de sorvetes

15.54-7

Abate de suínos, aves e outros
pequenos animais

10.20-1

Refino de óleos vegetais

15.53-9

Abate de suínos, aves e outros
pequenos animais

10.13-9

15.32-6

15.52-0

Abate de reses, exceto suínos
*

10.41-4

15.51-2

Exceto a extração de turfa

10.12-1

Produção de óleos vegetais em bruto

Beneficiamento de arroz e fabricação
de produtos do arroz
Moagem de trigo e fabricação de
derivados
Produção de farinha de mandioca e
derivados
Fabricação de farinha de milho e
derivados

Atividades de apoio à extração de
Atividades de apoio à extração de sal
minerais, exceto petróleo e gás natural marinho e sal-gema

Atividades de apoio à extração de
minerais não metálicos, exceto
Atividades de apoio à extração de
*
minerais para adubos, fertilizantes e
minerais, exceto petróleo e gás natural
outros produtos químicos e de sal
marinho e sal-gema

10.11-2

15.31-8

15.33-4

Observações
(Junho/2007)

10.53-8

*

Abate de suínos
Preparação de carne de suínos
Exceto o abate de suínos

Fabricação de sucos de frutas,
Exceto a fabricação de sucos de frutas
hortaliças e legumes
prontos para beber
Fabricação de óleos vegetais em bruto,
exceto óleo de milho
Fabricação de óleos vegetais
refinados, exceto óleo de milho
Fabricação de margarina e outras
gorduras vegetais e de óleos nãocomestíveis de animais
Fabricação de laticínios
Fabricação de sorvetes e outros
gelados comestíveis

10.61-9
10.62-7
10.63-5
10.64-3

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

15.55-5

Fabricação de amidos e féculas de
10.65-1
vegetais e fabricação de óleos de milho

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

15.56-3

Fabricação de rações balanceadas
para animais

Fabricação de alimentos para animais

15.59-8

Beneficiamento, moagem e preparação
10.69-4
de outros alimentos de origem vegetal

15.61-0
15.62-8
15.71-7

Usinas de açúcar
Refino e moagem de açúcar
Torrefação e moagem de café

10.71-6
10.72-4
10.81-3

15.72-5

Fabricação de café solúvel

10.82-1

Fabricação de produtos à base de café

15.81-4

Fabricação de produtos de padaria,
confeitaria e pastelaria

10.91-1

Fabricação de produtos de panificação

15.81-4

Fabricação de produtos de padaria,
confeitaria e pastelaria

47.21-1

15.82-2

Fabricação de biscoitos e bolachas

10.92-9

10.66-0

Moagem e fabricação de produtos de
origem vegetal não especificados
anteriormente
Fabricação de açúcar em bruto
Fabricação de açúcar refinado

Comércio varejista de produtos de
* padaria, laticínio, doces, balas e
semelhantes
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Padarias com venda preponderante de
produtos próprios

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
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Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código
15.83-0
15.84-9
15.85-7
15.86-5
15.89-0
15.89-0

denominação
Produção de derivados do cacau e
elaboração de chocolates, balas,
gomas de mascar
Fabricação de massas alimentícias
Preparação de especiarias, molhos,
temperos e condimentos
Preparação de produtos dietéticos,
alimentos para crianças e outros
alimentos conservados
Fabricação de outros produtos
alimentícios
Fabricação de outros produtos
alimentícios

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

10.94-5

10.99-6

10.99-6

Fabricação de malte, cervejas e chopes 11.13-5

15.94-6

Engarrafamento e gaseificação de
águas minerais

15.95-4

Fabricação de refrigerantes e refrescos 10.33-3

15.95-4

Fabricação de refrigerantes e refrescos 11.22-4

16.00-4

Fabricação de produtos do fumo

12.20-4

17.11-6

Beneficiamento de algodão

13.11-1

17.19-1

Beneficiamento de outras fibras têxteis
13.12-0
naturais

17.21-3

Fiação de algodão

13.11-1

17.22-1

Fiação de fibras têxteis naturais exceto algodão

13.12-0

17.23-0

Fiação de fibras artificiais ou sintéticas 13.13-8

17.31-0
17.32-9
17.33-7
17.41-8
17.49-3
17.50-7
17.61-2
17.62-0
17.63-9
17.64-7
17.64-7

Fabricação de tecidos especiais inclusive artefatos

18.13-9

Fabricação de outros artigos têxteis exceto vestuário
Fabricação de tecidos de malha
Fabricação de meias
Fabricação de outros artigos do
vestuário produzidos em malharias
(tricotagens)
Confecção de roupas íntimas, blusas,
camisas e semelhantes
Confecção de roupas íntimas, blusas,
camisas e semelhantes
Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas, blusas, camisas
e semelhantes
Confecção de roupas profissionais

18.13-9

Confecção de roupas profissionais

17.69-8
17.71-0
17.72-8
17.79-5
18.11-2
18.11-2
18.12-0

*

Fabricação de produtos alimentícios
não especificados anteriormente

Preparação de produtos dietéticos,
alimentos para crianças e outros
alimentos conservados

Fabricação de alimentos e pratos
prontos

10.96-1

15.93-8

17.24-8

Fabricação de especiarias, molhos,
temperos e condimentos

10.95-3

15.92-0

Fabricação de linhas e fios para
costurar e bordar
Tecelagem de algodão
Tecelagem de fios de fibras têxteis
naturais - exceto algodão
Tecelagem de fios e filamentos
contínuos artificiais ou sintéticos
Fabricação de artigos de tecido de uso
doméstico, incluindo tecelagem
Fabricação de outros artefatos têxteis,
incluindo tecelagem
Acabamentos em fios, tecidos e artigos
têxteis, por terceiros
Fabricação de artefatos têxteis a partir
de tecidos - exceto vestuário
Fabricação de artefatos de tapeçaria
Fabricação de artefatos de cordoaria
Fabricação de tecidos especiais inclusive artefatos

Fabricação de produtos derivados do
cacau, de chocolates e confeitos

10.93-7

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

15.91-1

denominação

Observações
(Junho/2007)

*

Fabricação de produtos alimentícios
não especificados anteriormente

Exceto a preparação de produtos
dietéticos, alimentos para crianças e
outros alimentos conservados

Fabricação de aguardentes e outras
bebidas destiladas

11.11-9
11.12-7

11.21-6

13.14-6
13.21-9
13.22-7
13.23-5
13.51-1
13.59-6
13.40-5
13.51-1

Fabricação de águas envasadas
*

Fabricação de sucos de frutas,
Fabricação de sucos de frutas prontos
hortaliças e legumes
para beber
Fabricação de refrigerantes e de outras
bebidas não-alcoólicas

Preparação e fiação de fibras de
algodão
Preparação e fiação de fibras têxteis
*
naturais, exceto algodão
Preparação e fiação de fibras de
*
algodão
Preparação e fiação de fibras têxteis
*
naturais, exceto algodão
*

Beneficiamento de algodão
Preparação de fibras têxteis naturais,
exceto algodão
Fiação de algodão
Fiação de fibras têxteis naturais exceto algodão

Fiação de fibras artificiais e sintéticas
Fabricação de linhas para costurar e
bordar
Tecelagem de fios de algodão
Tecelagem de fios de fibras têxteis
naturais, exceto algodão
Tecelagem de fios de fibras artificiais e
sintéticas
Fabricação de artefatos têxteis para
*
uso doméstico
Fabricação de outros produtos têxteis
*
não especificados anteriormente
Acabamentos em fios, tecidos e
artefatos têxteis
Fabricação de artefatos têxteis para
*
uso doméstico

Fabricação de artefatos têxteis para
uso doméstico em tecelagens
Fabricação de outros artefatos têxteis
em tecelagens

Fabricação de artefatos têxteis para
uso doméstico a partir de tecidos

13.52-9
13.53-7
13.54-5
32.50-7
13.59-6

Fabricação de tecidos especiais,
inclusive artefatos
Fabricação de instrumentos e materiais
* para uso médico e odontológico e de
artigos ópticos
Fabricação de outros produtos têxteis
*
não especificados anteriormente

Fabricação de artefatos de tecido não
tecido para uso odonto-médicohospitalar
Fabricação de outros artigos têxteis

13.30-8
14.21-5
14.22-3

Fabricação de artigos do vestuário,
produzidos em malharias e tricotagens,
exceto meias

14.11-8

Confecção de roupas íntimas

14.12-6

*

Confecção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas

Confecção de blusas, camisas e
semelhantes

14.12-6

*

Confecção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas

Exceto a confecção de blusas, camisas
e semelhantes

14.13-4
32.92-2

Fabricação de equipamentos e
Fabricação de roupas de proteção e
* acessórios para segurança e proteção
segurança e resistentes a fogo
pessoal e profissional
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código

18.21-0

Fabricação de acessórios do vestuário 14.14-2

18.21-0

Fabricação de acessórios do vestuário 15.10-6

18.22-8

Fabricação de acessórios para
segurança industrial e pessoal

32.50-7

18.22-8

Fabricação de acessórios para
segurança industrial e pessoal

32.92-2

19.31-3

Curtimento e outras preparações de
couro
Fabricação de malas, bolsas, valises e
outros artefatos para viagem, de
qualquer material
Fabricação de outros artefatos de
couro
Fabricação de calçados de couro

19.31-3

Fabricação de calçados de couro

15.40-8

19.32-1

Fabricação de tênis de qualquer
material

15.32-7

19.33-0

Fabricação de calçados de plástico

15.33-5

19.33-0

Fabricação de calçados de plástico

15.40-8

19.39-9

Fabricação de calçados de outros
materiais

15.39-4

19.39-9

Fabricação de calçados de outros
materiais

15.40-8

19.10-0
19.21-6
19.29-1

20.10-9
20.21-4

20.22-2
20.23-0

15.10-6

33.19-8

20.29-0

Fabricação de artefatos diversos de
madeira, palha, cortiça e material
trançado - exceto móveis

16.29-3

21.21-0
21.22-9
21.31-8
21.32-6
21.32-6

*

Preparação de peles
Fabricação de óculos de segurança e
proteção
Exceto a fabricação de óculos de
segurança e proteção
Exceto a preparação de peles

Fabricação de artigos para viagem,
bolsas e semelhantes de qualquer
material
Fabricação de artefatos de couro não
especificados anteriormente

15.31-9

Fabricação de artefatos de tanoaria e
embalagens de madeira

21.10-5

Curtimento e outras preparações de
couro
Fabricação de instrumentos e materiais
* para uso médico e odontológico e de
artigos ópticos
Fabricação de equipamentos e
* acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional
*

15.29-7

Desdobramento de madeira
16.10-2
Fabricação de madeira laminada e de
chapas de madeira compensada,
16.21-8
prensada ou aglomerada
Fabricação de esquadrias de madeira,
de casas de madeira pré-fabricadas, de
16.22-6
estruturas de madeira e artigos de
carpintaria
Fabricação de artefatos de tanoaria e
16.23-4
embalagens de madeira

Fabricação de artefatos diversos de
madeira, palha, cortiça e material
trançado - exceto móveis
Fabricação de celulose e outras pastas
para a fabricação de papel
Fabricação de papel
Fabricação de papelão liso, cartolina e
cartão
Fabricação de embalagens de papel
Fabricação de embalagens de papelão
- inclusive a fabricação de papelão
corrugado
Fabricação de embalagens de papelão
- inclusive a fabricação de papelão
corrugado

Fabricação de acessórios do vestuário,
exceto para segurança e proteção

15.21-1

20.23-0

20.29-0

denominação

Observações
(Junho/2007)

32.92-2

*

Fabricação de partes para calçados, de Fabricação de partes para calçados de
qualquer material
couro

Fabricação de calçados de material
sintético
Fabricação de partes para calçados, de Fabricação de partes para calçados de
*
qualquer material
plástico
Fabricação de calçados de materiais
não especificados anteriormente
Fabricação de partes para calçados de
Fabricação de partes para calçados, de
*
outros materiais, exceto couro e
qualquer material
plástico
Fabricação de madeira laminada e de
chapas de madeira compensada,
prensada e aglomerada
Fabricação de estruturas de madeira e
de artigos de carpintaria para
construção
Fabricação de artefatos de tanoaria e
de embalagens de madeira
Manutenção e reparação de
* equipamentos e produtos não
especificados anteriormente
Fabricação de artefatos de madeira,
palha, cortiça, vime e material trançado
não especificados anteriormente,
exceto móveis
Fabricação de equipamentos e
* acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional

Reparação de artefatos de tanoaria e
embalagens de madeira

Fabricação de artefatos de cortiça para
segurança e proteção

17.10-9
17.21-4
17.22-2

Fabricação de cartolina e papel-cartão

17.31-1
17.32-0

Fabricação de embalagens de cartolina
e papel-cartão

17.33-8

Fabricação de chapas e de
embalagens de papelão ondulado
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado para uso comercial e de
escritório
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
*
ondulado para uso comercial e de
escritório

21.41-5

Fabricação de artefatos de papel,
papelão, cartolina e cartão para
escritório

17.41-9

21.42-3

Fabricação de fitas e formulários
contínuos - impressos ou não

17.41-9

21.49-0

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

17.42-7

Fabricação de produtos de papel para
usos doméstico e higiênico-sanitário

21.49-0

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

17.49-4

Fabricação de produtos de pastas
celulósicas, papel, cartolina, papelcartão e papelão ondulado não
especificados anteriormente

*
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Fabricação de artefatos de papel,
papelão, cartolina e papel-cartão para
escritório
Fabricação de formulários contínuos
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CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

22.15-2
22.15-2
22.15-2

Edição de discos, fitas e outros
materiais gravados
Edição de livros, revistas e jornais
Edição de livros, revistas e jornais
Edição de livros, revistas e jornais

22.16-0

Edição e impressão de livros

58.21-2

22.17-9

Edição e impressão de jornais

58.22-1

22.18-7

Edição e impressão de revistas

58.23-9

22.19-5

Edição; edição e impressão de outros
produtos gráficos

17.41-9

22.19-5

Edição; edição e impressão de outros
produtos gráficos

58.19-1

22.19-5

Edição; edição e impressão de outros
produtos gráficos

58.29-8

22.21-7

Impressão de jornais, revistas e livros

18.11-3

22.14-4

59.20-1
58.11-5
58.12-3
58.13-1

22.29-2
22.29-2

Impressão de material escolar e de
material para usos industrial e
comercial
Impressão de material escolar e de
material para usos industrial e
comercial
Execução de outros serviços gráficos
Execução de outros serviços gráficos

22.31-4

Reprodução de discos e fitas

18.30-0

22.32-2

Reprodução de fitas de vídeos

18.30-0

22.22-5
22.22-5

18.13-0

Impressão de materiais para outros
usos

23.10-8
23.21-3

Refino de petróleo

19.21-7

23.29-9

Outras formas de produção de
derivados do petróleo

19.22-5

23.30-2

Elaboração de combustíveis nucleares 20.19-3

23.30-2

Elaboração de combustíveis nucleares 21.23-8

23.30-2

Elaboração de combustíveis nucleares 24.49-1

23.30-2

Elaboração de combustíveis nucleares 38.12-2

23.30-2

Elaboração de combustíveis nucleares 38.22-0

23.40-0
24.11-2

Produção de álcool
Fabricação de cloro e álcalis
Fabricação de intermediários para
fertilizantes

24.12-0

19.31-4
20.11-8

Fabricação de fertilizantes fosfatados,
nitrogenados e potássicos

20.13-4

24.14-7

Fabricação de gases industriais

20.14-2

24.19-8

Fabricação de outros produtos
inorgânicos

20.19-3

24.22-8
24.29-5
24.29-5
24.29-5
24.29-5

Fabricação de produtos petroquímicos
básicos
Fabricação de intermediários para
resinas e fibras
Fabricação de outros produtos
químicos orgânicos
Fabricação de outros produtos
químicos orgânicos
Fabricação de outros produtos
químicos orgânicos
Fabricação de outros produtos
químicos orgânicos

Serviços de pré-impressão
Serviços de acabamentos gráficos
Reprodução de materiais gravados em
*
qualquer suporte
Reprodução de materiais gravados em
*
qualquer suporte
Reprodução de materiais gravados em
*
qualquer suporte
Fabricação de produtos do refino de
petróleo
Fabricação de produtos derivados do
petróleo, exceto produtos do refino
Fabricação de produtos químicos
* inorgânicos não especificados
anteriormente
Fabricação de preparações
*
farmacêuticas
Metalurgia dos metais não-ferrosos e
* suas ligas não especificados
anteriormente

Produtos impressos para uso
comercial, industrial, papelaria, etc.
Edição de cadastros, listas e de outros
produtos gráficos

Reprodução de discos e fitas
Reprodução de fitas de vídeos
Reprodução de software em disquetes
e fitas

Elaboração de combustíveis nucleares
Produção de substâncias radioativas
para diagnóstico
Fundição e refino de urânio

* Coleta de resíduos perigosos

Coleta de resíduos nucleares

Tratamento e disposição de resíduos
*
perigosos
Fabricação de álcool

Tratamento e disposição de resíduos
nucleares

20.12-6

24.13-9

24.21-0

Edição integrada à impressão de
jornais
Edição integrada à impressão de
revistas
Fabricação de produtos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão
*
ondulado para uso comercial e de
escritório
Edição de cadastros, listas e outros
*
produtos gráficos
Edição integrada à impressão de
cadastros, listas e outros produtos
gráficos
Impressão de jornais, livros, revistas e
outras publicações periódicas
Impressão de material de segurança

18.21-1
18.22-9

Atividades de gravação de som e de
edição de música
Edição de livros
Edição de jornais
Edição de revistas

Edição integrada à impressão de livros

18.12-1

Reprodução de softwares em disquetes
18.30-0
e fitas
Coquerias
19.10-1

22.34-9

denominação
Atividades de gravação de som e de
edição de música
* Edição de livros
* Edição de jornais
* Edição de revistas
*

Observações
(Junho/2007)

Fabricação de adubos e fertilizantes

Fabricação de produtos químicos
* inorgânicos não especificados
anteriormente

Exceto a elaboração de combustíveis
nucleares

20.21-5
20.22-3

Fabricação de intermediários para
plastificantes, resinas e fibras

02.10-1

* Produção florestal - florestas plantadas

02.20-9

* Produção florestal - florestas nativas

19.32-2
20.29-1

Produção de carvão vegetal de
florestas plantadas
Produção de carvão vegetal de
florestas nativas

Fabricação de biocombustíveis, exceto
álcool
Fabricação de produtos químicos
orgânicos não especificados
anteriormente
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CNAE 1.0 (versão atual)
código
24.31-7
24.32-5
24.33-3
24.41-4
24.42-2
24.51-1
24.52-0
24.53-8

denominação
Fabricação de resinas termoplásticas
Fabricação de resinas termofixas
Fabricação de elastômeros
Fabricação de fibras, fios, cabos e
filamentos contínuos artificiais
Fabricação de fibras, fios, cabos e
filamentos contínuos sintéticos

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
20.31-2
20.32-1
20.33-9
20.40-1
20.40-1

24.54-6

Fabricação de materiais para usos
32.50-7
médicos, hospitalares e odontológicos

24.61-9

Fabricação de inseticidas

20.51-7

24.61-9

Fabricação de inseticidas

20.52-5

24.62-7

Fabricação de fungicidas

20.51-7

24.62-7

Fabricação de fungicidas

20.52-5

24.63-5

Fabricação de herbicidas

20.51-7

24.63-5

Fabricação de herbicidas

20.52-5

24.69-4

Fabricação de outros defensivos
agrícolas

20.51-7

24.69-4

Fabricação de outros defensivos
agrícolas

20.52-5

24.91-0

Fabricação de sabões, sabonetes e
detergentes sintéticos
Fabricação de sabões, sabonetes e
detergentes sintéticos
Fabricação de produtos de limpeza e
polimento
Fabricação de artigos de perfumaria e
cosméticos
Fabricação de tintas, vernizes,
esmaltes e lacas
Fabricação de tintas de impressão
Fabricação de impermeabilizantes,
solventes e produtos afins
Fabricação de adesivos e selantes

24.92-9

Fabricação de explosivos

20.92-4

24.93-7

Fabricação de catalisadores

20.94-1

24.94-5

Fabricação de aditivos de uso industrial 20.93-2

24.95-3

Fabricação de chapas, filmes, papéis e
outros materiais e produtos químicos 20.99-1
para fotografia

24.96-1

Fabricação de discos e fitas virgens

24.72-4
24.73-2
24.81-3
24.82-1
24.83-0

24.99-6
25.11-9
25.12-7
25.19-4
25.21-6

Fabricação de fibras, fios, cabos e
filamentos contínuos artificiais
Fabricação de fibras, fios, cabos e
filamentos contínuos sintéticos

Fabricação de medicamentos para uso
21.21-1
humano
Fabricação de medicamentos para uso
21.22-0
veterinário
Fabricação de materiais para usos
21.23-8
médicos, hospitalares e odontológicos

24.71-6

Fabricação de fibras artificiais e
sintéticas
Fabricação de fibras artificiais e
*
sintéticas
*

Fabricação de produtos farmoquímicos 21.10-6

24.54-6

24.71-6

denominação

Observações
(Junho/2007)

Fabricação de outros produtos
químicos não especificados
anteriormente
Fabricação de pneumáticos e de
câmaras-de-ar
Recondicionamento de pneumáticos
Fabricação de artefatos diversos de
borracha
Fabricação de laminados planos e
tubulares de plástico

20.61-4
20.63-1

*

Fabricação de preparações
farmacêuticas

Exceto a produção de substâncias
radioativas para diagnóstico

Fabricação de instrumentos e materiais Fabricação de curativos, hastes, gazes
* para uso médico e odontológico e de etc. não impregnados com qualquer
artigos ópticos
substância
Fabricação de inseticidas para uso
* Fabricação de defensivos agrícolas
agrícola
Fabricação de desinfestantes
Fabricação de inseticidas para uso
*
domissanitários
domissanitário
Fabricação de fungicidas para uso
* Fabricação de defensivos agrícolas
agrícola
Fabricação de desinfestantes
Fabricação de fungicidas para uso
*
domissanitários
doméstico
Fabricação de herbicidas para uso
* Fabricação de defensivos agrícolas
agrícola
Fabricação de desinfestantes
Fabricação de herbicidas para uso
*
domissanitários
doméstico
Exceto a fabricação de inseticidas,
* Fabricação de defensivos agrícolas
fungicidas e herbicidas para uso
agrícola
Exceto a fabricação de inseticidas,
Fabricação de desinfestantes
*
fungicidas e herbicidas para uso
domissanitários
doméstico
Fabricação de sabões e detergentes
sintéticos
Fabricação de cosméticos, produtos de Fabricação de sabonetes e sabões
*
perfumaria e de higiene pessoal
medicinais

20.62-2
20.63-1

*

Fabricação de cosméticos, produtos de Exceto a fabricação de sabonetes e
perfumaria e de higiene pessoal
sabões medicinais

20.71-1
20.72-0
20.73-8
20.91-6

*

Fabricação de produtos químicos não
especificados anteriormente

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

Fabricação de mídias virgens,
magnéticas e ópticas

26.80-9
20.99-1

Exceto a fabricação de fósforos de
segurança

*

*

Fabricação de produtos químicos não
especificados anteriormente

Exceto a fabricação de chapas, filmes,
papéis e outros materiais e produtos
químicos para fotografia

22.11-1
22.12-9
22.19-6
22.21-8

25.22-4

Fabricação de embalagem de plástico 22.22-6

25.29-1

Fabricação de artefatos diversos de
material plástico

22.23-4

Reforma de pneumáticos usados
Fabricação de artefatos de borracha
não especificados anteriormente
Fabricação de laminados planos e
tubulares de material plástico
Fabricação de embalagens de material
plástico
Fabricação de tubos e acessórios de
material plástico para uso na
construção
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código

25.29-1

Fabricação de artefatos diversos de
material plástico

22.29-3

25.29-1

Fabricação de artefatos diversos de
material plástico

32.92-2

25.29-1
26.11-5
26.12-3
26.19-0
26.20-4
26.30-1
26.41-7
26.42-5
26.49-2
26.91-3
26.92-1

Fabricação de artefatos diversos de
material plástico
Fabricação de vidro plano e de
segurança
Fabricação de embalagens de vidro
Fabricação de artigos de vidro
Fabricação de cimento

32.99-0

Britamento, aparelhamento e outros
trabalhos em pedras - não associado a 23.91-5
extração
Fabricação de cal virgem, cal hidratada
23.92-3
e gesso

26.99-9

Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos

32.92-2

27.13-8
27.14-6
27.23-5

Produção de ferro-gusa
Produção de ferroligas
Produção de semi-acabados de aço

24.11-3
24.12-1
24.21-1

27.24-3

Produção de laminados planos de aço 24.22-9

27.25-1

Produção de laminados longos de aço 24.23-7

27.41-3
27.42-1
27.49-9
27.49-9
27.51-0
27.52-9
28.11-8
28.12-6
28.13-4
28.13-4
28.21-5
28.21-5
28.22-3

Fabricação de produtos cerâmicos nãorefratários não especificados
anteriormente

Fabricação de produtos cerâmicos não23.49-4
refratários para usos diversos

23.99-1

27.39-1

Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas

Fabricação de letras, letreiros e placas
de material plástico

Fabricação de artefatos de concreto,
cimento, fibrocimento, gesso e
materiais semelhantes
Fabricação de produtos cerâmicos nãorefratários para uso estrutural na
construção

Fabricação de produtos cerâmicos nãorefratários para uso estrutural na
23.42-7
construção civil
Fabricação de produtos cerâmicos
23.41-9
refratários

Fabricação de outros produtos de
minerais não-metálicos

27.31-6

Fabricação de artigos de material
plástico para segurança e proteção

23.12-5
23.19-2
23.20-6

Fabricação de artefatos de concreto,
23.30-3
cimento, fibrocimento, gesso e estuque

Produção de relaminados, trefilados e
perfilados de aço
Fabricação de tubos de aço com
costura
Fabricação de outros tubos de ferro e
aço
Metalurgia do alumínio e suas ligas
Metalurgia dos metais preciosos
Metalurgia de outros metais nãoferrosos e suas ligas

Exceto a fabricação de linóleos

23.11-7

26.99-9

27.26-0

denominação
Fabricação de artefatos de material
* plástico não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
* acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional
Fabricação de produtos diversos não
*
especificados anteriormente

Observações
(Junho/2007)

Aparelhamento e outros trabalhos em
pedras
Fabricação de cal e gesso
Fabricação de produtos de minerais
* não-metálicos não especificados
anteriormente
Fabricação de equipamentos e
* acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional

Exceto a fabricação de roupas e
artefatos de amianto para segurança
Fabricação de roupas e artefatos de
amianto para segurança

24.24-5
24.31-8

Produção de tubos de aço com costura

24.39-3

Produção de outros tubos de ferro e
aço

24.41-5
24.42-3
24.43-1
24.49-1

Fabricação de peças fundidas de ferro
24.51-2
e aço
Fabricação de peças fundidas de
24.52-1
metais não-ferrosos e suas ligas
Fabricação de estruturas metálicas
para edifícios, pontes, torres de
25.11-0
transmissão, andaimes e outros fins
Fabricação de esquadrias de metal
25.12-8
Fabricação de obras de caldeiraria
25.13-6
pesada
Fabricação de obras de caldeiraria
33.21-0
pesada
Fabricação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras para aquecimento 25.21-7
central
Fabricação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras para aquecimento 33.21-0
central
Fabricação de caldeiras geradoras de
vapor - exceto para aquecimento
25.22-5
central e para veículos

Metalurgia do cobre
Metalurgia dos metais não-ferrosos e
* suas ligas não especificados
anteriormente

Exceto a fundição e refino de urânio

Fundição de ferro e aço
Fundição de metais não-ferrosos e
suas ligas
Fabricação de estruturas metálicas

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação sob contrato de obras de
caldeiraria pesada

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação sob contrato de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras
para aquecimento central

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

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

28.22-3

Fabricação de caldeiras geradoras de
vapor - exceto para aquecimento
central e para veículos

33.21-0

Instalação de máquinas e
*
equipamentos industriais

28.31-2

Produção de forjados de aço

25.31-4

*

28.32-0
28.33-9
28.34-7

Produção de forjados de metais não25.31-4
ferrosos e suas ligas
Fabricação de artefatos estampados de
25.32-2
metal
Metalurgia do pó

25.32-2

28.91-6

Têmpera, cementação e tratamento
térmico do aço, serviços de usinagem,
galvanotécnica e solda
Fabricação de artigos de cutelaria
Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias
Fabricação de ferramentas manuais
Manutenção e reparação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras
para aquecimento central
Manutenção e reparação de caldeiras
geradoras de vapor - exceto para
aquecimento central e para veículos
Fabricação de embalagens metálicas

28.91-6

Fabricação de embalagens metálicas

33.19-8

28.92-4

Fabricação de artefatos de trefilados

25.92-6

28.39-8
28.41-0
28.42-8
28.43-6
28.81-9
28.82-7

28.93-2
28.99-1

25.42-0
25.43-8
33.11-2
33.11-2

Fabricação de artigos de funilaria e de
artigos de metal para usos doméstico e 25.93-4
pessoal
Fabricação de outros produtos
25.99-3
elaborados de metal

28.99-1

Fabricação de outros produtos
elaborados de metal

32.99-0

28.99-1

Fabricação de outros produtos
elaborados de metal

33.19-8

Fabricação de motores estacionários
de combustão interna, turbinas e outras
máquinas motrizes não elétricas 28.11-9
exceto para aviões e veículos
rodoviários
Fabricação de motores estacionários
de combustão interna, turbinas e outras
máquinas motrizes não elétricas 33.21-0
exceto para aviões e veículos
rodoviários
Fabricação de bombas e carneiros
hidráulicos

29.14-9

Fabricação de bombas e carneiros
hidráulicos
Fabricação de válvulas, torneiras e
registros
Fabricação de válvulas, torneiras e
registros
Fabricação de compressores

29.14-9

Fabricação de compressores

29.12-2
29.13-0
29.13-0

29.15-7
29.15-7
29.21-1

29.21-1

Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais inclusive rolamentos
Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais inclusive rolamentos
Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos nãoelétricos para instalações térmicas
Fabricação de fornos industriais,
aparelhos e equipamentos nãoelétricos para instalações térmicas

Forjados de metais não-ferrosos e suas
ligas
Fabricação de artefatos estampados de
metal
Metalurgia do pó

Fabricação de artigos de serralheria,
exceto esquadrias
* Fabricação de ferramentas
Manutenção e reparação de tanques,
* reservatórios metálicos e caldeiras,
exceto para veículos
Manutenção e reparação de tanques,
* reservatórios metálicos e caldeiras,
exceto para veículos

Fabricação de ferramentas manuais
Manutenção e reparação de tanques,
reservatórios metálicos e caldeiras
para aquecimento central
Manutenção e reparação de caldeiras
geradoras de vapor - exceto para
aquecimento central e para veículos

25.91-8

32.92-2

29.12-2

Forjados de aço

25.41-1

Fabricação de outros produtos
elaborados de metal

29.11-4

Instalação sob contrato de caldeiras
geradoras de vapor - exceto para
aquecimento central e para veículos

Serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento em metais

25.39-0

28.99-1

29.11-4

Produção de forjados de aço e de
metais não-ferrosos e suas ligas
Produção de forjados de aço e de
*
metais não-ferrosos e suas ligas
Produção de artefatos estampados de
*
metal; metalurgia do pó
Produção de artefatos estampados de
*
metal; metalurgia do pó

Observações
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28.12-7
33.21-0
28.13-5
33.21-0

Manutenção e reparação de
* equipamentos e produtos não
Reparação de tambores metálicos
especificados anteriormente
Fabricação de produtos de trefilados de
metal
Fabricação de artigos de metal para
uso doméstico e pessoal
Fabricação de produtos de metal não
especificados anteriormente
Fabricação de equipamentos e
* acessórios para segurança e proteção
pessoal e profissional
Fabricação de produtos diversos não
*
especificados anteriormente
Manutenção e reparação de
* equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

Fabricação de capacetes de metal para
segurança e proteção
Fabricação de letras, letreiros e placas
de metal
Reparação de outros produtos de metal
(divisão 25)

Fabricação de motores e turbinas,
exceto para aviões e veículos
rodoviários

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Fabricação de equipamentos
hidráulicos e pneumáticos, exceto
válvulas
Instalação de máquinas e
*
equipamentos industriais
Fabricação de válvulas, registros e
dispositivos semelhantes
Instalação de máquinas e
*
equipamentos industriais

Instalação sob contrato de motores
estacionários de combustão interna,
turbinas e outras máquinas motrizes
não elétricas

Instalação sob contrato de bombas e
carneiros hidráulicos

Instalação sob contrato de válvulas,
torneiras e registros

28.14-3
33.21-0

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação sob contrato de
compressores

Fabricação de equipamentos de
transmissão para fins industriais

28.15-1

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

33.21-0

*

28.21-6

Fabricação de aparelhos e
* equipamentos para instalações
térmicas

33.21-0

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais
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Instalação sob contrato de
equipamentos de transmissão para fins
industriais
Exceto a fabricação de estufas
elétricas para fins industriais
Instalação sob contrato de fornos
industriais, aparelhos e equipamentos
não-elétricos para instalações térmicas
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Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código
29.22-0
29.22-0
29.23-8

29.23-8

29.24-6
29.24-6
29.25-4

denominação
Fabricação de estufas elétricas para
fins industriais
Fabricação de estufas elétricas para
fins industriais
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas e
pessoas
Fabricação de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas e
pessoas
Fabricação de máquinas e aparelhos
de refrigeração e ventilação de uso
industrial
Fabricação de máquinas e aparelhos
de refrigeração e ventilação de uso
industrial
Fabricação de equipamentos de ar
condicionado

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
28.21-6
33.21-0

33.21-0

33.21-0
28.24-1
28.25-9

29.29-7

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral

28.29-1

29.29-7

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral

33.21-0

29.32-7

Fabricação de máquinas e
equipamentos para agricultura,
avicultura e obtenção de produtos
animais
Fabricação de máquinas e
equipamentos para agricultura,
avicultura e obtenção de produtos
animais
Fabricação de máquinas e
equipamentos para agricultura,
avicultura e obtenção de produtos
animais
Fabricação de tratores agrícolas

29.40-8

Fabricação de máquinas-ferramenta

27.90-2

29.40-8

Fabricação de máquinas-ferramenta

28.40-2

29.40-8

Fabricação de máquinas-ferramenta

33.21-0

29.31-9

29.51-3
29.51-3

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria de
prospecção e extração de petróleo
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria de
prospecção e extração de petróleo

*

Instalação sob contrato de estufas
elétricas para fins industriais

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação sob contrato de máquinas e
aparelhos de refrigeração e ventilação
de uso industrial

Fabricação de aparelhos e
equipamentos de ar condicionado
Fabricação de máquinas e
equipamentos para saneamento básico
e ambiental
Fabricação de máquinas e
Exceto a fabricação de máquinas para
* equipamentos de uso geral não
saneamento básico e ambiental
especificados anteriormente
*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

28.32-1

Fabricação de equipamentos para
irrigação agrícola

28.33-0

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

33.21-0

Instalação sob contrato de máquinas,
equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas e
pessoas

Fabricação de máquinas e aparelhos
de refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial

28.23-2

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral

29.31-9

Fabricação de estufas elétricas para
fins industriais

28.22-4

29.29-7

29.31-9

denominação
Fabricação de aparelhos e
* equipamentos para instalações
térmicas
Instalação de máquinas e
*
equipamentos industriais

Observações
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*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação sob contrato de outras
máquinas e equipamentos de uso geral

Instalação sob contrato de máquinas e
equipamentos para agricultura e
pecuária

28.31-3
Fabricação de equipamentos e
* aparelhos elétricos não especificados
anteriormente
*

28.51-8
33.21-0

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a prospecção e
extração de petróleo
Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Fabricação de aparelhos elétricos de
solda, manuais
Instalação sob contrato de máquinasferramenta

Instalação sob contrato de máquinas e
equipamentos para a indústria de
prospecção e extração de petróleo

29.52-1

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para a extração de
minérios e indústria da construção

28.52-6

29.52-1

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para a extração de
minérios e indústria da construção

28.54-2

*

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

Fabricação de máquinas para uso na
construção

33.21-0

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação sob contrato de máquinas e
equipamentos para a extração de
minérios e indústria da construção

29.52-1
29.53-0

29.54-8

29.54-8
29.61-0

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos para a extração de
minérios e indústria da construção
Fabricação de tratores de esteira e
tratores de uso na extração mineral e
construção
Fabricação de máquinas e
equipamentos de terraplenagem e
pavimentação
Fabricação de máquinas e
equipamentos de terraplenagem e
pavimentação
Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica - exceto
máquinas - ferramenta

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

Fabricação de tratores, exceto
agrícolas

28.53-4

28.54-2

*

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

Exceto a fabricação de máquinas para
uso na construção

33.21-0

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação sob contrato de máquinas e
equipamentos de terraplenagem e
pavimentação

28.61-5

Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica, exceto
máquinas-ferramenta
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Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código
29.61-0
29.62-9
29.62-9
29.63-7
29.63-7
29.64-5
29.64-5
29.65-3
29.65-3
29.69-6

denominação
Fabricação de máquinas para a
indústria metalúrgica - exceto
máquinas - ferramenta
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as industrias
alimentar, de bebidas e fumo
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as industrias
alimentar, de bebidas e fumo
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria têxtil
Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria têxtil
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias do
vestuário e de couro e calçados
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias do
vestuário e de couro e calçados
Fabricação de máquinas e
equipamentos para indústrias de
celulose, papel e papelão e artefatos
Fabricação de máquinas e
equipamentos para indústrias de
celulose, papel e papelão e artefatos
Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso específico

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
33.21-0

denominação
Instalação de máquinas e
*
equipamentos industriais

*

33.21-0

*

28.64-0
33.21-0

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

25.43-8

* Fabricação de ferramentas

28.69-1

29.69-6

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso específico

33.21-0

*

25.50-1

*

25.50-1
30.50-4

Instalação sob contrato de máquinas e
equipamentos para a indústria têxtil

Instalação sob contrato de máquinas e
equipamentos para as indústrias do
vestuário e de couro e calçados

Instalação sob contrato de máquinas e
equipamentos para indústrias de
celulose, papel e papelão e artefatos
Fabricação de moldes e modelos

Fabricação de máquinas e
equipamentos para a indústria do
plástico
Fabricação de máquinas e
equipamentos para uso industrial
específico não especificados
anteriormente

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso específico

29.81-5

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

*

29.69-6

29.72-6

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais
Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias do
vestuário, do couro e de calçados

33.21-0

28.66-6

29.72-6

Instalação sob contrato de máquinas e
equipamentos para as industrias
alimentar, de bebidas e fumo

Fabricação de máquinas e
equipamentos para as indústrias de
celulose, papel e papelão e artefatos

28.65-8

Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso específico

Fabricação de armas de fogo e
munições
Fabricação de equipamento bélico
pesado
Fabricação de equipamento bélico
pesado
Fabricação de fogões, refrigeradores e
máquinas de lavar e secar para uso
doméstico

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

28.63-1

29.69-6

29.71-8

Instalação sob contrato de máquinas
para a indústria metalúrgica

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

28.62-3
33.21-0

Observações
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Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Fabricação de equipamento bélico
pesado, armas de fogo e munições
Fabricação de equipamento bélico
*
pesado, armas de fogo e munições
Fabricação de veículos militares de
combate

Instalação sob contrato de outras
máquinas e equipamentos de uso
específico
Fabricação de armas de fogo e
munições
Fabricação de equipamento bélico
pesado

27.51-1
Fabricação de aparelhos
eletrodomésticos não especificados
anteriormente

29.89-0

Fabricação de outros aparelhos
eletrodomésticos

27.59-7

29.91-2

Manutenção e reparação de motores,
bombas, compressores e
equipamentos de transmissão

33.14-7

*

Manutenção e reparação de motores,
Manutenção e reparação de máquinas
bombas, compressores e
e equipamentos da indústria mecânica
equipamentos de transmissão

29.92-0

Manutenção e reparação de máquinas
33.14-7
e equipamentos de uso geral

*

Manutenção e reparação de máquinas Manutenção e reparação de máquinas
e equipamentos da indústria mecânica e equipamentos de uso geral

29.93-9

Manutenção e reparação de tratores e
de máquinas e equipamentos para
33.14-7
agricultura, avicultura e obtenção de
produtos animais

Manutenção e reparação de tratores e
Manutenção e reparação de máquinas de máquinas e equipamentos para
*
e equipamentos da indústria mecânica agricultura, avicultura e obtenção de
produtos animais

29.94-7

Manutenção e reparação de máquinas33.14-7
ferramenta

*

Manutenção e reparação de máquinas Manutenção e reparação de máquinase equipamentos da indústria mecânica ferramenta

29.95-5

Manutenção e reparação de máquinas
e equipamentos de uso na extração
33.14-7
mineral e construção

*

Manutenção e reparação de máquinas
Manutenção e reparação de máquinas
e equipamentos de uso na extração
e equipamentos da indústria mecânica
mineral e construção

29.96-3

Manutenção e reparação de máquinas
33.14-7
e equipamentos de uso específico

*

Manutenção e reparação de máquinas Manutenção e reparação de máquinas
e equipamentos da indústria mecânica e equipamentos de uso específico

30.11-2

30.12-0

30.12-0

Fabricação de máquinas de escrever e
calcular, copiadoras e outros
28.29-1
equipamentos não-eletrônicos para
escritório
Fabricação de máquinas de escrever e
calcular, copiadoras e outros
26.21-3
equipamentos eletrônicos destinados à
automação gerencial e comercial
Fabricação de máquinas de escrever e
calcular, copiadoras e outros
26.22-1
equipamentos eletrônicos destinados à
automação gerencial e comercial

Fabricação de máquinas e
* equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente

Fabricação de máquinas de escrever e
calcular, copiadoras e outros
equipamentos não-eletrônicos para
escritório

*

Fabricação de equipamentos de
informática

Fabricação de equipamentos
eletrônicos dedicados à automação
gerencial e comercial

*

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

Fabricação de periféricos para
equipamentos eletrônicos dedicados à
automação gerencial e comercial

41

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

Observações
(Junho/2007)

30.12-0

Fabricação de máquinas de escrever e
calcular, copiadoras e outros
28.29-1
equipamentos eletrônicos destinados à
automação gerencial e comercial

Fabricação de máquinas e
* equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente

30.21-0

Fabricação de computadores

26.21-3

*

Fabricação de equipamentos de
informática

Fabricação de computadores

26.22-1

*

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

27.10-4

*

30.22-8
31.11-9
31.11-9
31.12-7
31.12-7

Fabricação de equipamentos
periféricos para máquinas eletrônicas
para tratamento de informações
Fabricação de geradores de corrente
contínua ou alternada
Fabricação de geradores de corrente
contínua ou alternada
Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes
Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes

33.21-0
27.10-4

*

Fabricação de geradores,
transformadores e motores elétricos

33.21-0

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

*

31.13-5

Fabricação de motores elétricos

27.10-4

31.13-5

Fabricação de motores elétricos

33.21-0

31.21-6

Fabricação de subestações, quadros
de comando, reguladores de voltagem
27.31-7
e outros aparelhos e equipamentos
para distribuição e controle de energia

31.21-6

Fabricação de subestações, quadros
de comando, reguladores de voltagem
33.21-0
e outros aparelhos e equipamentos
para distribuição e controle de energia

31.22-4
31.30-5
31.41-0

Fabricação de material elétrico para
27.32-5
instalações em circuito de consumo
Fabricação de fios, cabos e condutores
27.33-3
elétricos isolados
Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos - exceto para 27.21-0
veículos

31.42-9

Fabricação de baterias e acumuladores
27.22-8
para veículos

31.51-8

Fabricação de lâmpadas

31.52-6
31.52-6

Fabricação de luminárias e
equipamentos de iluminação - exceto
para veículos
Fabricação de luminárias e
equipamentos de iluminação - exceto
para veículos

Fabricação de geradores,
transformadores e motores elétricos
Instalação de máquinas e
*
equipamentos industriais

Fabricação de geradores,
transformadores e motores elétricos
Instalação de máquinas e
*
equipamentos industriais

Fabricação de máquinas de escrever e
calcular, eletrônicas

Fabricação de geradores de corrente
contínua ou alternada
Instalação sob contrato de geradores
elétricos
Fabricação de transformadores,
indutores, conversores,
sincronizadores e semelhantes
Instalação sob contrato de
transformadores, indutores,
conversores semelhantes
Fabricação de motores elétricos
Instalação sob contrato de motores
elétricos

Fabricação de aparelhos e
equipamentos para distribuição e
controle de energia elétrica

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação sob contrato de aparelhos e
equipamentos para distribuição e
controle de energia

Fabricação de fios, cabos e
condutores elétricos isolados

*
Fabricação de pilhas, baterias e
acumuladores elétricos, exceto para
veículos automotores
Fabricação de baterias e acumuladores
para veículos automotores

27.40-6

*

Fabricação de lâmpadas e outros
equipamentos de iluminação

Fabricação de lâmpadas

27.40-6

*

Fabricação de lâmpadas e outros
equipamentos de iluminação

Exceto a fabricação de lâmpadas

32.99-0

*

Fabricação de produtos diversos não
especificados anteriormente

Fabricação de painéis e letreiros
luminosos

Fabricação de material elétrico e
eletrônico para veículos automotores,
exceto baterias

31.60-7

Fabricação de material elétrico para
veículos - exceto baterias

31.81-0

Manutenção e reparação de geradores,
33.13-9
transformadores e motores elétricos

*

Manutenção e reparação de máquinas Manutenção e reparação de geradores,
e equipamentos elétricos
transformadores e motores elétricos

31.82-8

Manutenção e reparação de baterias e
33.13-9
acumuladores elétricos

*

Manutenção e reparação de máquinas Manutenção e reparação de baterias e
e equipamentos elétricos
acumuladores elétricos

31.89-5

Manutenção e reparação de máquinas,
aparelhos e materiais elétricos não
33.13-9
especificados anteriormente

*

Manutenção e reparação de máquinas,
Manutenção e reparação de máquinas
aparelhos e materiais elétricos não
e equipamentos elétricos
especificados anteriormente

31.91-7

Fabricação de eletrodos, contatos e
outros artigos de carvão e grafita para 27.90-2
uso elétrico, eletroímãs e isoladores

31.92-5

Fabricação de aparelhos e utensílios
para sinalização e alarme

26.32-9

31.92-5

Fabricação de aparelhos e utensílios
para sinalização e alarme

27.90-2

31.92-5

Fabricação de aparelhos e utensílios
para sinalização e alarme

33.21-0

31.99-2

Fabricação de outros aparelhos ou
equipamentos elétricos

27.90-2

Fabricação de equipamentos e
* aparelhos elétricos não especificados
anteriormente

31.99-2

Fabricação de outros aparelhos ou
equipamentos elétricos

33.21-0

*

29.45-0

Fabricação de equipamentos e
* aparelhos elétricos não especificados
anteriormente
Fabricação de aparelhos telefônicos e
* de outros equipamentos de
comunicação
Fabricação de equipamentos e
* aparelhos elétricos não especificados
anteriormente
Instalação de máquinas e
*
equipamentos industriais

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais
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Fabricação de artigos de carvão e
grafita para uso elétrico, eletroímãs e
isoladores
Fabricação de sistemas de alarme
ligados a uma estação de controle
Fabricação de aparelhos e utensílios
para sinalização e alarme
Instalação sob contrato de aparelhos
para sinalização e alarme
Exceto a fabricação de aparelhos
elétricos manuais para solda, artefatos
de carvão e grafita e aparelhos para
sinalização a alarme
Instalação sob contrato de outros
aparelhos ou equipamentos elétricos
IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código
32.10-7

32.21-2

32.21-2

32.22-0

32.30-1

denominação
Fabricação de material eletrônico
básico
Fabricação de equipamentos
transmissores de rádio e televisão e de
equipamentos para estações
telefônicas, para radiotelefonia e
radiotelegrafia - inclusive de
microondas e repetidoras
Fabricação de equipamentos
transmissores de rádio e televisão e de
equipamentos para estações
telefônicas, para radiotelefonia e
radiotelegrafia - inclusive de
microondas e repetidoras
Fabricação de aparelhos telefônicos,
sistemas de intercomunicação e
semelhantes
Fabricação de aparelhos receptores de
rádio e televisão e de reprodução,
gravação ou amplificação de som e
vídeo

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

26.10-8

Fabricação de componentes
eletrônicos

26.31-1

Fabricação de equipamentos
transmissores de comunicação

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Observações
(Junho/2007)

Instalação sob contrato de
equipamentos transmissores de
comunicação

33.21-0

*

26.32-9

Fabricação de aparelhos telefônicos e
* de outros equipamentos de
Exceto a manutenção de telefones
comunicação
Fabricação de aparelhos de recepção,
reprodução, gravação e amplificação
de áudio e vídeo

26.40-0

32.90-5

Manutenção e reparação de aparelhos
e equipamentos de telefonia e
33.12-1
radiotelefonia e de transmissores de
televisão e rádio - exceto telefones

*

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos e ópticos

Manutenção e reparação de
equipamentos transmissores de
comunicação

32.90-5

Manutenção e reparação de aparelhos
e equipamentos de telefonia e
95.12-6
radiotelefonia e de transmissores de
televisão e rádio - exceto telefones

*

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

Exceto a manutenção de telefones

33.10-3

33.10-3

33.10-3

33.10-3

33.20-0

33.20-0

33.20-0

Fabricação de aparelhos e
instrumentos para usos médicohospitalares, odontológicos e de
laboratórios e aparelhos ortopédicos
Fabricação de aparelhos e
instrumentos para usos médicohospitalares, odontológicos e de
laboratórios e aparelhos ortopédicos
Fabricação de aparelhos e
instrumentos para usos médicohospitalares, odontológicos e de
laboratórios e aparelhos ortopédicos
Fabricação de aparelhos e
instrumentos para usos médicohospitalares, odontológicos e de
laboratórios e aparelhos ortopédicos
Fabricação de aparelhos e
instrumentos de medida, teste e
controle - exceto equipamentos para
controle de processos industriais
Fabricação de aparelhos e
instrumentos de medida, teste e
controle - exceto equipamentos para
controle de processos industriais
Fabricação de aparelhos e
instrumentos de medida, teste e
controle - exceto equipamentos para
controle de processos industriais

Fabricação de aparelhos eletromédicos
e eletroterapêuticos e equipamentos de
irradiação

26.60-4

Fabricação de móveis com
predominância de metal

*

32.50-7

Fabricação de instrumentos nãoFabricação de instrumentos e materiais eletrônicos para uso médico-hospitalar,
* para uso médico e odontológico e de aparelhos e próteses ortopédicos,
artigos ópticos
laboratórios dentários, mobiliário
hospitalar; etc.

33.21-0

*

26.51-5

Fabricação de aparelhos e
* equipamentos de medida, teste e
controle

32.50-7

Fabricação de instrumentos e materiais
* para uso médico e odontológico e de Fabricação de termômetros médicos
artigos ópticos

33.21-0

*

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

33.30-8

Fabricação de máquinas, aparelhos e
equipamentos de sistemas eletrônicos
26.51-5
dedicados a automação industrial e
controle do processo produtivo

Fabricação de aparelhos e
* equipamentos de medida, teste e
controle

33.30-8

Fabricação de máquinas, aparelhos e
equipamentos de sistemas eletrônicos
33.21-0
dedicados a automação industrial e
controle do processo produtivo

*

33.40-5
33.40-5
33.40-5

Fabricação de cadeiras para barbeiros
e cabeleireiros

31.02-1

Fabricação de aparelhos, instrumentos
e materiais ópticos, fotográficos e
26.70-1
cinematográficos
Fabricação de aparelhos, instrumentos
e materiais ópticos, fotográficos e
27.33-3
cinematográficos
Fabricação de aparelhos, instrumentos
e materiais ópticos, fotográficos e
32.50-7
cinematográficos

Instalação de máquinas e
equipamentos industriais

Instalação sob contrato de aparelhos
eletromédicos e eletroterapêuticos e
equipamentos de irradiação
Exceto a fabricação de termômetros
médicos

Instalação sob contrato de aparelhos e
equipamentos de medida, teste e
controle
Fabricação de equipamentos para
automação industrial e controle do
processo produtivo

Instalação sob contrato de aparelhos e
equipamentos de controle do processo
produtivo

Fabricação de equipamentos e
instrumentos ópticos, fotográficos e
cinematográficos
*

Fabricação de fios, cabos e condutores
Fabricação de cabos de fibra óptica
elétricos isolados

Fabricação de instrumentos e materiais
* para uso médico e odontológico e de Fabricação de artigos ópticos
artigos ópticos
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

Observações
(Junho/2007)

33.40-5

Fabricação de aparelhos, instrumentos
e materiais ópticos, fotográficos e
33.21-0
cinematográficos

33.50-2

Fabricação de cronômetros e relógios

26.52-3

33.91-0

Manutenção e reparação de
equipamentos médico-hospitalares,
odontológicos e de laboratório

33.12-1

*

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos e ópticos

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos para uso
médico-hospitalares, odontológicos e
de laboratório

33.92-8

Manutenção e reparação de aparelhos
e instrumentos de medida, teste e
33.12-1
controle - exceto equipamentos de
controle de processos industriais

*

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos e ópticos

Manutenção e reparação de aparelhos
de medida, teste e controle

33.12-1

*

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos e ópticos

Manutenção e reparação de
equipamentos dedicados à automação
industrial e controle do processo
produtivo

33.12-1

*

Manutenção e reparação de
equipamentos eletrônicos e ópticos

Manutenção e reparação de aparelhos
ópticos

33.93-6

33.94-4
34.10-0
34.20-7
34.31-2

Manutenção e reparação de máquinas,
aparelhos e equipamentos de sistemas
eletrônicos dedicados à automação
industrial e controle do processo
produtivo
Manutenção e reparação de
instrumentos ópticos e
cinematográficos
Fabricação de automóveis, camionetas
e utilitários
Fabricação de caminhões e ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para caminhão

29.20-4
29.30-1

Fabricação de carrocerias para ônibus 29.30-1

34.39-8

Fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para outros veículos

34.41-0

Fabricação de peças e acessórios para
29.41-7
o sistema motor

34.42-8

Fabricação de peças e acessórios para
29.42-5
os sistemas de marcha e transmissão

34.43-6

Fabricação de peças e acessórios para
29.43-3
o sistema de freios

34.44-4

Fabricação de peças e acessórios para
29.44-1
o sistema de direção e suspensão

34.49-5

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

34.50-9

Recondicionamento ou recuperação de
29.50-6
motores para veículos automotores

35.11-4
35.12-2
35.12-2
35.21-1
35.22-0

Construção e reparação de
embarcações e estruturas flutuantes
Construção e reparação de
embarcações e estruturas flutuantes
Construção e reparação de
embarcações para esporte e lazer
Construção e reparação de
embarcações para esporte e lazer
Construção e montagem de
locomotivas, vagões e outros materiais
rodantes
Fabricação de peças e acessórios para
veículos ferroviários

29.30-1

Fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para veículos automotores
Fabricação de cabines, carrocerias e
*
reboques para veículos automotores
Fabricação de cabines, carrocerias e
*
reboques para veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para
o sistema motor de veículos
automotores
Fabricação de peças e acessórios para
os sistemas de marcha e transmissão
de veículos automotores
Fabricação de peças e acessórios para
o sistema de freios de veículos
automotores
Fabricação de peças e acessórios para
o sistema de direção e suspensão de
veículos automotores
*

30.11-3
33.17-1
30.12-1
33.17-1

Fabricação de carrocerias para ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para outros veículos

Recondicionamento e recuperação de
motores para veículos automotores
Construção de embarcações e
estruturas flutuantes
Manutenção e reparação de
*
embarcações
Construção de embarcações para
esporte e lazer
Manutenção e reparação de
embarcações

Manutenção e reparação de
embarcações e estruturas flutuantes

Fabricação de locomotivas, vagões e
outros materiais rodantes

30.31-8
30.32-6

Manutenção e reparação de veículos
ferroviários

Reparação de veículos ferroviários

35.31-9

Construção e montagem de aeronaves 30.41-5

Fabricação de aeronaves

35.31-9

Construção e montagem de aeronaves 30.42-3

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

35.32-7

Reparação de aeronaves

35.91-2

Fabricação de motocicletas
30.91-1
Fabricação de bicicletas e triciclos não30.92-0
motorizados

35.99-8

Fabricação de cabines, carrocerias e
reboques para caminhão

Fabricação de peças e acessórios para
veículos automotores não
especificados anteriormente

29.49-2

35.23-8

35.92-0

Instalação sob contrato de aparelhos e
instrumentos ópticos

29.10-7

34.32-0

35.11-4

Instalação de máquinas e
*
equipamentos industriais

33.15-5

33.16-3

Fabricação de outros equipamentos de
30.99-7
transporte

* Manutenção e reparação de aeronaves Reparação de aeronaves
Exceto a manutenção de bicicletas
triciclos não-motorizados

*
Fabricação de equipamentos de
transporte não especificados
anteriormente
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código
36.11-0
36.11-0
36.12-9
36.12-9
36.13-7
36.13-7
36.14-5
36.91-9
36.92-7
36.93-5
36.94-3

denominação
Fabricação de móveis com
predominância de madeira
Fabricação de móveis com
predominância de madeira
Fabricação de móveis com
predominância de metal
Fabricação de móveis com
predominância de metal
Fabricação de móveis de outros
materiais
Fabricação de móveis de outros
materiais
Fabricação de colchões
Lapidação de pedras preciosas e semipreciosas, fabricação de artefatos de
ourivesaria e joalheria
Fabricação de instrumentos musicais
Fabricação de artefatos para caça,
pesca e esporte
Fabricação de brinquedos e de jogos
recreativos

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

Observações
(Junho/2007)

31.01-2
33.29-5

*

31.02-1

*

33.29-5

*

31.03-9
33.29-5

Instalação de equipamentos não
especificados anteriormente

Instalação de equipamentos não
especificados anteriormente
Fabricação de móveis de outros
materiais, exceto madeira e metal
Instalação de equipamentos não
*
especificados anteriormente

Serviços de montagem de móveis com
predominância de madeira
Exceto a fabricação de cadeiras para
barbeiros e cabeleireiros
Serviços de montagem de móveis com
predominância de metal

Serviços de montagem de móveis,
exceto de madeira e metal

31.04-7
Lapidação de gemas e fabricação de
artefatos de ourivesaria e joalheria

32.11-6
32.20-5
32.30-2
32.40-0

Fabricação de artefatos para pesca e
esporte
Fabricação de brinquedos e jogos
recreativos
Manutenção e reparação de
* equipamentos e produtos não
especificados anteriormente

36.94-3

Fabricação de brinquedos e de jogos
recreativos

33.19-8

36.95-1

Fabricação de canetas, lápis, fitas
impressoras para máquinas e outros
artigos para escritório

32.99-0

*

Fabricação de produtos diversos não
especificados anteriormente

Fabricação de canetas, lápis, fitas
impressoras para máquinas e outros
artigos para escritório

36.96-0

Fabricação de aviamentos para costura 32.99-0

*

Fabricação de produtos diversos não
especificados anteriormente

Fabricação de aviamentos para costura

36.99-4

Fabricação de escovas, pincéis e
vassouras
Fabricação de produtos diversos

36.99-4

Fabricação de produtos diversos

22.29-3

36.99-4

Fabricação de produtos diversos

23.99-1

36.99-4

Fabricação de produtos diversos

28.29-1

36.99-4

Fabricação de produtos diversos

30.92-0

36.99-4

Fabricação de produtos diversos

32.12-4

36.99-4

Fabricação de produtos diversos

32.99-0

36.99-4

Fabricação de produtos diversos

33.29-5

37.10-9

Reciclagem de sucatas metálicas

38.31-9

Recuperação de materiais metálicos

37.20-6

Reciclagem de sucatas não-metálicas

38.32-7

Recuperação de materiais plásticos

37.20-6

Reciclagem de sucatas não-metálicas

38.39-4

40.11-8
40.12-6

Produção de energia elétrica
Transmissão de energia elétrica

35.11-5
35.12-3

40.13-4

Comércio atacadista de energia elétrica 35.13-1

40.14-2

Distribuição de energia elétrica

40.20-7

Produção e distribuição de gás através
35.20-4
de tubulações

36.97-8

40.30-4
41.00-9

Manutenção de jogos operados por
moedas

32.91-4
20.92-4

* Fabricação de explosivos
Fabricação de artefatos de material
* plástico não especificados
anteriormente
Fabricação de produtos de minerais
* não-metálicos não especificados
anteriormente
Fabricação de máquinas e
* equipamentos de uso geral não
especificados anteriormente
Fabricação de bicicletas e triciclos não*
motorizados
Fabricação de bijuterias e artefatos
semelhantes
Fabricação de produtos diversos não
*
especificados anteriormente
*

*

Instalação de equipamentos não
especificados anteriormente

Recuperação de materiais não
especificados anteriormente
Geração de energia elétrica

Fabricação de fósforos de segurança
Fabricação de linóleo
Decoração, vitrificação e outros
trabalhos em cerâmica, vidro e
semelhantes
Fabricação de carrosséis, balanços e
semelhantes para parques de
diversões e feiras
Fabricação de carrinhos para bebês

Produtos diversos não especificados
anteriormente
Instalação sob contrato de
equipamentos não especificados
anteriormente

Usinas de compostagem

35.14-0

Produção e distribuição de vapor e
35.30-1
água quente
Captação, tratamento e distribuição de
36.00-6
água

45.11-0

Demolição e preparação do terreno

43.11-8

45.11-0

Demolição e preparação do terreno

43.13-4

45.11-0

Demolição e preparação do terreno

43.19-3

45.12-8

Sondagens e fundações destinadas à
construção

43.12-6

Produção de gás; processamento de
gás natural; distribuição de
combustíveis gasosos por redes
urbanas
Produção e distribuição de vapor, água
quente e ar condicionado
Exceto a distribuição de água através
de carro-pipa
Demolição e preparação de canteiros Exceto o aluguel de equipamentos de
*
de obras
demolição com operador
Exceto a execução de escavações
* Obras de terraplenagem
diversas para construção
Exceto os nivelamentos diversos para
Serviços de preparação do terreno não
*
construção e a demarcação de locais
especificados anteriormente
de construção
*

Perfurações e sondagens

45

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

45.12-8

Sondagens e fundações destinadas à
construção

43.91-6

* Obras de fundações

45.13-6

Grandes movimentações de terra

43.13-4

* Obras de terraplenagem

45.13-6

Grandes movimentações de terra

43.19-3

45.21-7
45.21-7

Edificações (residenciais, industriais,
comerciais e de serviços)
Edificações (residenciais, industriais,
comerciais e de serviços)

Obras de fundações

Execução de escavações diversas para
construção
Execução de escavações diversas para
Serviços de preparação do terreno não construção, drenagem do solo,
*
especificados anteriormente
rebaixamento de lençóis freáticos,
preparação de locais para mineração

41.20-4
42.99-5

Observações
(Junho/2007)

Construção de edifícios
Obras de engenharia civil não
Construção de instalações esportivas e
especificadas anteriormente
recreativas ao ar livre
Serviços especializados para
* construção não especificados
Administração de obras
anteriormente
Construção de rodovias e ferrovias
Obras de urbanização - ruas, praças e
calçadas
*

45.21-7

Edificações (residenciais, industriais,
comerciais e de serviços)

43.99-1

45.22-5

Obras Viárias

42.11-1

45.22-5

Obras Viárias

42.13-8

45.23-3

Obras de artes especiais

42.12-0

45.25-0

Obras de montagem

42.92-8

45.25-0

Obras de montagem

43.99-1

45.29-2

Obras de outros tipos

42.22-7

45.29-2

Obras de outros tipos

42.23-5

45.29-2

Obras de outros tipos

42.91-0

45.29-2

Obras de outros tipos

42.99-5

*

45.29-2

Obras de outros tipos

43.99-1

*

45.31-4

Obras para geração e distribuição de
energia elétrica

42.21-9

*

45.33-0

Obras para telecomunicações

42.21-9

*

45.41-1

Instalações elétricas

43.21-5

45.41-1

Instalações elétricas

43.29-1

*

Obras de instalações em construções
não especificadas anteriormente

45.42-0

Instalações de sistemas de ar
condicionado, de ventilação e
refrigeração

43.22-3

*

Instalação e manutenção de sistemas
Instalações hidráulicas, de sistemas de
centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração
ventilação e refrigeração

45.43-8

Instalações hidráulicas, sanitárias, de
gás e de sistema de prevenção contra 43.22-3
incêndio

*

Exceto a instalação e manutenção de
Instalações hidráulicas, de sistemas de
sistemas centrais de ar condicionado,
ventilação e refrigeração
de ventilação e refrigeração

45.49-7

Outras obras de instalações

43.29-1

Obras de instalações em construções
*
não especificadas anteriormente

45.50-0
45.50-0

Obras de acabamento
Obras de acabamento

38.11-4
43.30-4

45.50-0

Obras de acabamento

43.99-1

45.60-8

Aluguel de equipamentos de
43.11-8
construção e demolição com operários

*

45.60-8

Aluguel de equipamentos de
43.13-4
construção e demolição com operários

* Obras de terraplenagem

Aluguel de equipamentos para obras
de terraplenagem com operador

45.60-8

Aluguel de equipamentos de
43.30-4
construção e demolição com operários

* Obras de acabamento

Aluguel de equipamentos para obras
de acabamentos com operador

45.60-8

Aluguel de equipamentos de
43.91-6
construção e demolição com operários

* Obras de fundações

Aluguel de equipamentos para obras
de fundações com operador

45.60-8

Aluguel de equipamentos de
43.99-1
construção e demolição com operários

Serviços especializados para
* construção não especificados
anteriormente

Aluguel de gruas, guindastes e
elevadores de obras com operador

Construção de obras-de-arte especiais

*

Montagem de instalações industriais e
de estruturas metálicas
Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente
Construção de redes de abastecimento
de água, coleta de esgoto e
construções correlatas
Construção de redes de transportes
por dutos, exceto para água e esgoto
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Obras de engenharia civil não
especificadas anteriormente
Serviços especializados para
construção não especificados
anteriormente
Obras para geração e distribuição de
energia elétrica e para
telecomunicações
Obras para geração e distribuição de
energia elétrica e para
telecomunicações

* Coleta de resíduos não-perigosos
*
Serviços especializados para
* construção não especificados
anteriormente
Demolição e preparação de canteiros
de obras
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Montagem e desmontagem de
andaimes e outras estruturas
temporárias

Exceto a construção de instalações
esportivas e recreativas ao ar livre
Construção de fornos industriais,
partes de edifícios
Exceto a construção e a manutenção
de estações e redes para
telecomunicações
Construção e a manutenção de
estações e redes para
telecomunicações
Instalação, manutenção e reparação de
elevadores, escadas e esteiras rolantes
- exceto as de fabricação própria

Exceto a instalação, manutenção e
reparação de elevadores, escadas e
esteiras rolantes - exceto as de
fabricação própria
Retirada de entulhos de construção
Exceto obras de alvenaria
Obras de alvenaria; instalação de
piscinas pré-fabricadas; limpeza de
fachadas
Aluguel de equipamentos para
demolição com operador

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

50.10-5

Comércio a varejo e por atacado de
veículos automotores

45.11-1

50.10-5

Comércio a varejo e por atacado de
veículos automotores

45.12-9

50.20-2

Manutenção e reparação de veículos
automotores

45.20-0

50.20-2

Manutenção e reparação de veículos
automotores

52.29-0

50.30-0
50.41-5
50.41-5
50.42-3

Comércio a varejo e por atacado de
peças e acessórios para veículos
automotores
Comércio a varejo e por atacado de
motocicletas, partes, peças e
acessórios
Comércio a varejo e por atacado de
motocicletas, partes, peças e
acessórios
Manutenção e reparação de
motocicletas

Representantes comerciais e agentes
do comércio de veículos automotores

Atividades auxiliares dos transportes
* terrestres não especificadas
anteriormente

45.30-7

Comércio de peças e acessórios para
veículos automotores

45.41-2

Comércio por atacado e a varejo de
motocicletas, peças e acessórios

45.42-1

Representantes comerciais e agentes
do comércio de motocicletas, peças e
acessórios

Comércio a varejo de combustíveis

47.31-8

50.50-4

Comércio a varejo de combustíveis
Representantes comerciais e agentes
do comércio de matérias-primas
agrícolas, animais vivos, matérias
primas têxteis e produtos semiacabados

47.32-6

46.11-7

Comércio varejista de combustíveis
para veículos automotores
Comércio varejista de lubrificantes
Representantes comerciais e agentes
do comércio de matérias-primas
agrícolas e animais vivos

Representantes comerciais e agentes
do comércio de combustíveis, minerais, 46.12-5
metais e produtos químicos industriais

Representantes comerciais e agentes
do comércio de combustíveis, minerais,
produtos siderúrgicos e químicos

Representantes comerciais e agentes
do comércio de madeira, material de
46.13-3
construção e ferragens
Representantes comerciais e agentes
do comércio de máquinas,
46.14-1
equipamentos industriais, embarcações
e aeronaves

Representantes comerciais e agentes
do comércio de máquinas,
equipamentos, embarcações e
aeronaves

51.15-2

Representantes comerciais e agentes
do comércio de móveis e artigos de
uso doméstico

46.15-0

Representantes comerciais e agentes
do comércio de eletrodomésticos,
móveis e artigos de uso doméstico

51.16-0

Representantes comerciais e agentes
do comércio de têxteis, vestuário,
calçados e artigos de couro

46.16-8

Representantes comerciais e agentes
do comércio de têxteis, vestuário,
calçados e artigos de viagem

51.17-9

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

46.17-6

51.18-7

Representantes comerciais e agentes
do comércio especializado em produtos 46.18-4
não especificados anteriormente

51.12-8

51.13-6

51.14-4

51.19-5

51.21-7

51.21-7

51.21-7

51.22-5
51.31-4
51.32-2

Representantes comerciais e agentes
do comércio de mercadorias em geral
(não especializados)
Comércio atacadista de matérias
primas agrícolas e produtos semiacabados; produtos alimentícios para
animais
Comércio atacadista de matérias
primas agrícolas e produtos semiacabados; produtos alimentícios para
animais
Comércio atacadista de matérias
primas agrícolas e produtos semiacabados; produtos alimentícios para
animais
Comércio atacadista de animais vivos

Serviços de reboque de veículos
automotores

45.43-9

50.50-4

51.11-0

denominação

Observações
(Junho/2007)

46.19-2

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

46.21-4

Comércio atacadista de café em grão

46.22-2

Comércio atacadista de soja

46.23-1

Comércio atacadista de animais vivos,
Exceto o comércio atacadista de
* alimentos para animais e matériasanimais vivos
primas agrícolas, exceto café e soja

46.23-1

Comércio atacadista de animais vivos,
* alimentos para animais e matériasComércio atacadista de animais vivos
primas agrícolas, exceto café e soja

Comércio atacadista de leite e produtos
46.31-1
do leite
Comércio atacadista de cereais e
leguminosas, farinhas, amidos e
46.32-0
féculas

Comércio atacadista de leite e laticínios
Comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados, farinhas,
amidos e féculas
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IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
Junho/2007

Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código
51.33-0
51.34-9

denominação
Comércio atacadista de
hortifrutigranjeiros
Comércio atacadista de carnes e
produtos de carne

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
46.33-8
46.34-6

51.35-7

Comércio atacadista de pescados

46.34-6

51.36-5

Comércio atacadista de bebidas
Comércio atacadista de produtos do
fumo
Comércio atacadista de outros
produtos alimentícios, não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos alimentícios, não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de fios têxteis,
tecidos, artefatos de tecidos e de
armarinho
Comércio atacadista de fios têxteis,
tecidos, artefatos de tecidos e de
armarinho
Comércio atacadista de artigos do
vestuário e complementos
Comércio atacadista de artigos do
vestuário e complementos

46.35-4

Comércio atacadista de calçados

46.43-5

51.37-3
51.39-0
51.39-0
51.41-1
51.41-1
51.42-0
51.42-0
51.43-8
51.44-6

51.45-4
51.45-4

46.37-1

Comércio atacadista especializado em
produtos alimentícios não
especificados anteriormente

46.39-7

Comércio atacadista de produtos
alimentícios em geral

46.41-9

Comércio atacadista de tecidos,
artefatos de tecidos e de armarinho

46.89-3
46.42-7
46.43-5

Comércio atacadista de
eletrodomésticos e outros
46.49-4
equipamentos de usos pessoal e
doméstico
Comércio atacadista de produtos
farmacêuticos, médicos, ortopédicos e 46.44-3
odontológicos
Comércio atacadista de produtos
farmacêuticos, médicos, ortopédicos e 46.45-1
odontológicos
Comércio atacadista de cosméticos e
produtos de perfumaria

51.47-0

Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria; livros, jornais, 46.47-8
e outras publicações

51.49-7

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

46.49-4

51.51-9

Comércio atacadista de combustíveis

46.81-8

51.51-9

Comércio atacadista de combustíveis

46.82-6

51.52-7

Comércio atacadista de produtos
extrativos de origem mineral

46.89-3

51.53-5
51.53-5
51.53-5

Comércio atacadista de madeira,
material de construção, ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de madeira,
material de construção, ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de madeira,
material de construção, ferragens e
ferramentas
Comércio atacadista de madeira,
material de construção, ferragens e
ferramentas

Comércio atacadista de carnes,
produtos da carne e pescado
Comércio atacadista de carnes,
*
produtos da carne e pescado
*

Exceto o comércio atacadista de
pescados
Comércio atacadista de pescados

46.36-2

51.46-2

51.53-5

denominação

Observações
(Junho/2007)

46.46-0

Comércio atacadista especializado de
* outros produtos intermediários não
especificados anteriormente
Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio atacadista de calçados e
*
artigos de viagem
Comércio atacadista de calçados e
*
artigos de viagem

Comércio atacadista de produtos
farmacêuticos para uso humano e
veterinário
Comércio atacadista de instrumentos e
materiais para uso médico, cirúrgico,
ortopédico e odontológico
Comércio atacadista de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene
pessoal
Comércio atacadista de artigos de
escritório e de papelaria; livros, jornais
e outras publicações
Comércio atacadista de equipamentos Exceto o comércio atacadista de
* e artigos de uso pessoal e doméstico eletrônicos e aparelhos de uso pessoal
não especificados anteriormente
e doméstico
Comércio atacadista de combustíveis
sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás
natural e GLP
Comércio atacadista de gás liqüefeito
de petróleo (GLP)
Comércio atacadista especializado de
Comércio atacadista de produtos
* outros produtos intermediários não
extrativos de origem mineral
especificados anteriormente
Comércio atacadista de madeira e
produtos derivados

46.72-9

Comércio atacadista de ferragens e
ferramentas

46.73-7

Comércio atacadista de material
elétrico

46.74-5

Comércio atacadista de cimento

Comércio atacadista de madeira,
material de construção, ferragens e
ferramentas

46.79-6

51.54-3

Comércio atacadista de produtos
químicos

46.83-4

51.54-3

Comércio atacadista de produtos
químicos

46.84-2

51.55-1

Comércio atacadista de resíduos e
sucatas

46.87-7

Comércio atacadista de artigos de
viagem
Exceto o comércio atacadista de
artigos de viagem

Comércio atacadista de equipamentos Comércio atacadista de
* e artigos de uso pessoal e doméstico eletrodomésticos e equipamentos
não especificados anteriormente
eletroeletrônicos de uso doméstico

46.71-1

51.53-5

Comércio atacadista de fios e fibras
têxteis

Comércio atacadista especializado de
materiais de construção não
especificados anteriormente e de
materiais de construção em geral
Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e
corretivos do solo
Comércio atacadista de produtos
químicos e petroquímicos, exceto
agroquímicos
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Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código
51.59-4

51.59-4

51.59-4

51.61-6
51.64-0

denominação
Comércio atacadista de outros
produtos intermediários nãoagropecuários, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos intermediários nãoagropecuários, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de outros
produtos intermediários nãoagropecuários, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para uso
agropecuário
Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para o comércio e
escritório

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

46.85-1

Comércio atacadista de produtos
siderúrgicos e metalúrgicos, exceto
para construção

46.86-9

Comércio atacadista de papel e
papelão em bruto e de embalagens

46.89-3

Comércio atacadista especializado de
* outros produtos intermediários não
especificados anteriormente

46.65-6

Comércio atacadista de computadores,
equipamentos de telefonia e
46.51-6
comunicação, partes e peças

Comércio atacadista de computadores,
periféricos e suprimentos de
informática

51.65-9

Comércio atacadista de computadores,
equipamentos de telefonia e
46.52-4
comunicação, partes e peças

Comércio atacadista de componentes
eletrônicos e equipamentos de
telefonia e comunicação

51.69-1

51.69-1

51.69-1

51.69-1

46.62-1

Comércio atacadista de máquinas,
equipamentos para terraplenagem,
mineração e construção; partes e
peças

46.63-0

Comércio atacadista de máquinas e
equipamentos para uso industrial;
partes e peças

46.64-8

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

46.69-9

Exceto o comércio atacadista de
extrativos de origem mineral; fios e
fibras têxteis

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

46.61-3

51.65-9

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para usos
industrial, técnico e profissional e
outros usos, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para usos
industrial, técnico e profissional e
outros usos, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para usos
industrial, técnico e profissional e
outros usos, não especificados
anteriormente
Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos para usos
industrial, técnico e profissional e
outros usos, não especificados
anteriormente

Observações
(Junho/2007)

*

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e
peças

Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
produtos alimentícios
Comércio atacadista de mercadorias
em geral, com predominância de
insumos agropecuários
Comércio atacadista de mercadorias
em geral, sem predominância de
alimentos ou de insumos
agropecuários

51.91-8

Comércio atacadista de mercadorias
em geral (não especializado)

46.91-5

51.91-8

Comércio atacadista de mercadorias
em geral (não especializado)

46.92-3

51.91-8

Comércio atacadista de mercadorias
em geral (não especializado)

46.93-1

51.92-6

Comércio atacadista especializado em
mercadorias não especificadas
46.49-4
anteriormente

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

51.92-6

Comércio atacadista especializado em
mercadorias não especificadas
46.69-9
anteriormente

*

51.92-6

Comércio atacadista especializado em
mercadorias não especificadas
46.89-3
anteriormente

Comércio atacadista especializado de
* outros produtos intermediários não
especificados anteriormente

52.11-6

52.12-4

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios, com área de venda
47.11-3
superior a 5000 metros quadrados hipermercados
Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios, com área de venda entre 47.11-3
300 e 5000 metros quadrados supermercados

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e
peças

Comércio atacadista de máquinas,
aparelhos e equipamentos não
especificados anteriormente; partes e
peças
Comércio atacadista de atacadista
especializado de outros produtos
intermediários não especificados
anteriormente

*

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
Hipermercados
alimentícios - hipermercados e
supermercados

*

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
Supermercados
alimentícios - hipermercados e
supermercados
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código

denominação

52.13-2

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios, com área de venda
47.12-1
inferior a 300 metros quadrados exceto lojas de conveniência

52.14-0

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
47.29-6
alimentícios industrializados - lojas de
conveniência

52.15-9

Comércio varejista não especializado,
sem predominância de produtos
alimentícios

47.13-0

52.21-3

Comércio varejista de produtos de
padaria, de laticínio, frios e conservas

47.21-1

*

52.22-1

Comércio varejista de balas, bombons
47.21-1
e semelhantes

*

52.23-0
52.24-8

Comércio varejista de carnes açougues
Comércio varejista de bebidas

47.22-9

Comércio varejista de outros produtos
alimentícios não especificados
47.22-9
anteriormente e de produtos do fumo

52.29-9

Comércio varejista de outros produtos
alimentícios não especificados
47.24-5
anteriormente e de produtos do fumo

52.29-9

Comércio varejista de outros produtos
alimentícios não especificados
47.29-6
anteriormente e de produtos do fumo

52.31-0

Comércio varejista de tecidos e artigos
47.55-5
de armarinho

52.33-7
52.41-8

52.41-8

52.41-8

52.42-6

52.42-6

52.42-6

52.42-6

52.42-6

52.43-4

Comércio varejista de artigos do
vestuário e complementos
Comércio varejista de calçados, artigos
de couro e de viagem
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, artigos médicos e
ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, artigos médicos e
ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos
Comércio varejista de produtos
farmacêuticos, artigos médicos e
ortopédicos, de perfumaria e
cosméticos
Comércio varejista de máquinas e
aparelhos de usos doméstico e
pessoal, discos e instrumentos
musicais
Comércio varejista de máquinas e
aparelhos de usos doméstico e
pessoal, discos e instrumentos
musicais
Comércio varejista de máquinas e
aparelhos de usos doméstico e
pessoal, discos e instrumentos
musicais
Comércio varejista de máquinas e
aparelhos de usos doméstico e
pessoal, discos e instrumentos
musicais
Comércio varejista de máquinas e
aparelhos de usos doméstico e
pessoal, discos e instrumentos
musicais
Comércio varejista de móveis, artigos
de iluminação e outros artigos para
residência

Comércio varejista de mercadorias em
geral, com predominância de produtos
alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns

*

*

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou especializado
em produtos alimentícios não
especificados anteriormente; produtos
do fumo
Comércio varejista de mercadorias em
geral, sem predominância de produtos
alimentícios
Comércio varejista de produtos de
padaria, laticínio, doces, balas e
semelhantes
Comércio varejista de produtos de
padaria, laticínio, doces, balas e
semelhantes
Comércio varejista de carnes e
pescados - açougues e peixarias

Lojas de conveniências

Exceto o comércio varejista de balas,
bombons e semelhantes
Comércio varejista de balas, bombons
e semelhantes
Exceto o comércio varejista de
pescados - peixarias

47.23-7

52.29-9

52.32-9

Observações
(Junho/2007)

47.81-4
47.82-2

*

Comércio varejista de carnes e
pescados - açougues e peixarias
Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros

Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou especializado
* em produtos alimentícios não
Exceto lojas de conveniências
especificados anteriormente; produtos
do fumo
Comércio varejista especializado de
tecidos e artigos de cama, mesa e
banho
Comércio varejista de artigos do
vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados e
artigos de viagem

47.71-7

Comércio varejista de produtos
farmacêuticos para uso humano e
veterinário

47.72-5

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

47.73-3

Comércio varejista de artigos médicos
e ortopédicos

47.53-9

Comércio varejista especializado de
eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo

47.56-3

Comércio varejista especializado de
instrumentos musicais e acessórios

47.59-8

Comércio varejista de artigos de uso
* doméstico não especificados
anteriormente

47.62-8

Comércio varejista de discos, CDs,
DVDs e fitas

47.89-0

47.54-7

Pescados - peixarias

*

Comércio varejista de sistema de
segurança residencial

Comércio varejista de outros produtos Comércio varejista de artigos
novos não especificados anteriormente fotográficos e cinematográficos.
Comércio varejista especializado de
móveis, colchoaria e artigos de
iluminação
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CNAE 1.0 (versão atual)
código
52.43-4

52.44-2

52.44-2

52.44-2

52.44-2

52.44-2

52.45-0
52.45-0
52.45-0
52.46-9
52.47-7

denominação
Comércio varejista de móveis, artigos
de iluminação e outros artigos para
residência
Comércio varejista de material de
construção, ferragens e ferramentas
manuais; vidros, espelhos e vitrais;
tintas e madeiras
Comércio varejista de material de
construção, ferragens e ferramentas
manuais; vidros, espelhos e vitrais;
tintas e madeiras
Comércio varejista de material de
construção, ferragens e ferramentas
manuais; vidros, espelhos e vitrais;
tintas e madeiras
Comércio varejista de material de
construção, ferragens e ferramentas
manuais; vidros, espelhos e vitrais;
tintas e madeiras
Comércio varejista de material de
construção, ferragens e ferramentas
manuais; vidros, espelhos e vitrais;
tintas e madeiras
Comércio varejista de equipamentos
para escritório; informática e
comunicação, inclusive suprimentos
Comércio varejista de equipamentos
para escritório; informática e
comunicação, inclusive suprimentos
Comércio varejista de equipamentos
para escritório; informática e
comunicação, inclusive suprimentos
Comércio varejista de livros, jornais,
revistas e papelaria
Comércio varejista de gás liqüefeito de
petróleo (GLP)

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código
47.59-8

denominação
Comércio varejista de artigos de uso
* doméstico não especificados
anteriormente

47.41-5

Comércio varejista de tintas e materiais
para pintura

47.42-3

Comércio varejista de material elétrico

47.43-1

Comércio varejista de vidros

47.44-0

Comércio varejista de ferragens,
madeira e materiais de construção

47.89-0

*

Comércio varejista de outros produtos
Comércio varejista de molduras
novos não especificados anteriormente

47.52-1
*

Comércio varejista de outros produtos Comércio varejista de equipamentos
novos não especificados anteriormente para escritório

47.61-0
47.84-9

52.49-3

Comércio varejista de outros produtos
47.57-1
não especificados anteriormente

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

52.49-3

Comércio varejista de outros produtos
47.63-6
não especificados anteriormente

Comércio varejista de artigos
recreativos e esportivos

52.49-3

Comércio varejista de outros produtos
47.74-1
não especificados anteriormente

Comércio varejista de artigos de óptica

52.49-3

Comércio varejista de outros produtos
47.83-1
não especificados anteriormente

Comércio varejista de jóias e relógios

52.49-3

Comércio varejista de outros produtos
47.89-0
não especificados anteriormente

52.50-7
52.62-0

Exceto comércio varejista de sistemas
de segurança residencial

Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de
informática
Comércio varejista especializado de
equipamentos de telefonia e
comunicação

47.51-2

47.89-0

Observações
(Junho/2007)

Comércio varejista de artigos usados 47.85-7
Comércio em vias públicas, exceto em
47.90-3
quiosques fixos

52.69-8

Outros tipos de comércio varejista

36.00-6

52.71-0

Reparação e manutenção de máquinas
95.12-6
e de aparelhos eletrodomésticos

52.71-0

Reparação e manutenção de máquinas
95.21-5
e de aparelhos eletrodomésticos

52.72-8

Reparação de calçados

52.79-5

Reparação de outros objetos pessoais
95.29-1
e domésticos

55.13-1

Estabelecimentos hoteleiros

55.10-8

55.19-0

Outros tipos de alojamento

55.90-6

55.21-2

Restaurantes e estabelecimentos de
bebidas, com serviço completo

56.11-2

95.29-1

Exceto comércio varejista de
Comércio varejista de outros produtos equipamentos para escritório; artigos
*
novos não especificados anteriormente fotográficos e cinematográficos;
molduras
Comércio ambulante e outros tipos de
comércio varejista
Captação, tratamento e distribuição de
*
Distribuição de água por carro pipa
água
*

Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

Reparação e manutenção de aparelhos
telefônicos

Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de uso
pessoal e doméstico
Reparação e manutenção de objetos e
* equipamentos pessoais e domésticos Reparação de calçados
não especificados anteriormente
Reparação e manutenção de objetos e
* equipamentos pessoais e domésticos Exceto reparação de calçados
não especificados anteriormente
Hotéis e similares
Outros tipos de alojamento não
especificados anteriormente
Restaurantes e outros
* estabelecimentos de serviços de
alimentação e bebidas
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sucos e similares
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CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

55.22-0

Lanchonetes e similares

56.11-2

*

55.23-9

Cantina (serviço de alimentação
privativo)

56.20-1

*

55.24-7

Fornecimento de comida preparada

56.20-1

*

55.29-8
60.10-0

Outros serviços de alimentação
Transporte ferroviário interurbano

56.12-1
49.11-6

60.10-0

Transporte ferroviário interurbano

49.12-4

*

60.21-6

Transporte ferroviário de passageiros,
49.12-4
urbano

*

60.22-4

Transporte metroviário

49.12-4

*

60.23-2

Transporte rodoviário de passageiros,
regular, urbano

49.21-3

*

60.24-0

Transporte rodoviário de passageiros,
regular, não urbano

49.21-3

*

60.24-0

Transporte rodoviário de passageiros,
regular, não urbano

49.22-1

60.25-9
60.25-9

60.25-9

Transporte rodoviário de passageiros,
não regular
Transporte rodoviário de passageiros,
não regular
Transporte rodoviário de passageiros,
não regular

Restaurantes e outros
estabelecimentos de serviços de
alimentação e bebidas
Serviços de catering, bufê e outros
serviços de comida preparada
Serviços de catering, bufê e outros
serviços de comida preparada
Serviços ambulantes de alimentação
Transporte ferroviário de carga
Transporte metroferroviário de
passageiros
Transporte metroferroviário de
passageiros
Transporte metroferroviário de
passageiros
Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
municipal e em região metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
municipal e em região metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, interestadual e
internacional

49.23-0

Transporte rodoviário de táxi

49.24-8

Transporte escolar

49.29-9

Transporte rodoviário coletivo de
passageiros, sob regime de fretamento,
e outros transportes rodoviários não
especificados anteriormente

60.30-5
61.11-5

Transporte rodoviário de cargas, em
geral
Transporte rodoviário de produtos
perigosos
Transporte rodoviário de mudanças
Transporte rodoviário de mudanças
Transporte regular em bondes,
funiculares, teleféricos ou trens
próprios para exploração de pontos
turísticos
Transporte regular em bondes,
funiculares, teleféricos ou trens
próprios para exploração de pontos
turísticos
Transporte dutoviário
Transporte marítimo de cabotagem

61.11-5

Transporte marítimo de cabotagem

50.99-8

61.12-3

Transporte marítimo de longo curso
Transporte por navegação interior de
passageiros
Transporte por navegação interior de
passageiros
Transporte por navegação interior de
carga

50.12-2

61.23-9

Transporte aquaviário urbano

50.91-2

Transporte por navegação de travessia

62.10-3

Transporte aéreo, regular

51.11-1

Transporte aéreo de passageiros
regular

62.10-3

Transporte aéreo, regular

51.20-0

62.20-0

Transporte aéreo, não regular

51.12-9

62.20-0

Transporte aéreo, não regular

51.20-0

62.30-8
63.11-8

Transporte espacial
Carga e descarga

51.30-7
52.12-5

63.12-6

Armazenamento e depósitos de cargas 52.11-7

60.26-7
60.27-5
60.28-3
60.28-3
60.29-1

60.29-1

61.21-2
61.21-2
61.22-0

63.21-5
63.21-5

Atividades auxiliares dos transportes
terrestres
Atividades auxiliares dos transportes
terrestres

Observações
(Junho/2007)
Lanchonete, casas de chá, de sucos e
similares
Cantina (serviço de alimentação
privativo)
Exceto cantinas (serviço de
alimentação ao público)

Transporte ferroviário de passageiros
intermunicipal e interestadual
Transporte ferroviário de passageiros,
urbano; exceto bonde
Transporte metroviário
Transporte rodoviário de passageiros,
regular, urbano
Transporte rodoviário de passageiros,
regular, não urbano

49.30-2

* Transporte rodoviário de carga

Exceto transporte de mudanças e de
produtos perigosos

49.30-2

* Transporte rodoviário de carga

Transporte de produtos perigosos

49.30-2
52.11-7

* Transporte rodoviário de carga
* Armazenamento

Transporte de mudanças
Guarda-móveis

49.12-4

*

49.50-7

Transporte metroferroviário de
passageiros

Transporte regular em bondes

Trens turísticos, teleféricos e similares

49.40-0
50.11-4

50.22-0
50.99-8

*

Transportes aquaviários não
especificados anteriormente

Transporte por navegação interior de
passageiros em linhas regulares
Transportes aquaviários não
*
especificados anteriormente

Transporte para passeio turístico
costeiro

Exceto transporte para passeio turístico
costeiro

50.21-1

* Transporte aéreo de carga

Transporte aéreo de cargas em linhas
regulares

Transporte aéreo de passageiros nãoregular
* Transporte aéreo de carga

Transporte aéreo de carga em linhas
não-regulares

* Armazenamento

Exceto guarda-móveis

52.21-4

Concessionárias de rodovias, pontes,
túneis e serviços relacionados

52.22-2

Terminais rodoviários e ferroviários
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63.21-5

Atividades auxiliares dos transportes
terrestres

52.23-1

63.21-5

Atividades auxiliares dos transportes
terrestres

52.29-0

63.22-3
63.22-3
63.22-3
63.22-3
63.23-1
63.23-1
63.30-4
63.30-4
63.30-4

Atividades auxiliares aos transportes
aquaviários
Atividades auxiliares aos transportes
aquaviários
Atividades auxiliares aos transportes
aquaviários
Atividades auxiliares aos transportes
aquaviários
Atividades auxiliares aos transportes
aéreos
Atividades auxiliares aos transportes
aéreos
Atividades de agências de viagens e
organizadores de viagem
Atividades de agências de viagens e
organizadores de viagem
Atividades de agências de viagens e
organizadores de viagem

33.17-1

52.31-1

Gestão de portos e terminais

52.39-7

Atividades auxiliares dos transportes
aquaviários não especificadas
anteriormente

33.16-3

Atividades auxiliares dos transportes
aéreos

79.11-2

Agências de viagens

79.12-1

Operadores turísticos

79.90-2

Telecomunicações

60.10-1

64.20-3
64.20-3
64.20-3

Telecomunicações
Telecomunicações
Telecomunicações

61.10-8
61.20-5
61.30-2

64.20-3

Telecomunicações

61.41-8

64.20-3

Telecomunicações

61.42-6

64.20-3

Telecomunicações

61.43-4

64.20-3

Telecomunicações

61.90-6

65.10-2
65.21-8

Banco Central
Bancos comerciais
Bancos múltiplos (com carteira
comercial)
Caixas econômicas
Crédito cooperativo
Bancos múltiplos (sem carteira
comercial)
Bancos de investimento
Bancos de desenvolvimento
Crédito imobiliário
Sociedades de crédito, financiamento e
investimento
Arrendamento mercantil
Agências de fomento
Outras atividades de concessão de
crédito
Outras atividades de concessão de
crédito
Outras atividades de concessão de
crédito
Outras atividades de concessão de
crédito

64.10-7
64.21-2

65.23-4
65.24-2
65.31-5
65.32-3
65.33-1
65.34-0
65.35-8
65.40-4
65.51-0
65.59-5
65.59-5
65.59-5
65.59-5

52.32-0
52.50-8
53.10-5
53.20-2

64.22-1

Atividades de agenciamento marítimo
Atividades relacionadas à organização
do transporte de carga
Atividades de Correio
Atividades de malote e de entrega
* Atividades de rádio

Outras atividades de telecomunicações

Bancos múltiplos, com carteira
comercial

64.23-9
64.24-7
64.31-0

Bancos múltiplos, sem carteira
comercial

64.32-8
64.33-6
64.35-2
64.36-1

Sociedades de crédito, financiamento e
investimento - financeiras

64.40-9
64.34-4
64.37-9
64.91-3

Sociedades de crédito ao
microempreendedor
Sociedades de fomento mercantil factoring

64.92-1

Securitização de créditos

64.93-0

Administração de consórcios para
aquisição de bens e direitos
Outras atividades de serviços
* financeiros não especificadas
anteriormente

64.99-9

65.59-5

Outras atividades de concessão de
crédito

66.13-4

Administração de cartões de crédito

64.38-7

Bancos de câmbio e outras instituições
de intermediação não-monetária

65.91-9

Fundos de investimento

Transmissão e retransmissão de sinais
de rádio

Telecomunicações por fio
Telecomunicações sem fio
Telecomunicações por satélite
Operadoras de televisão por assinatura
por cabo
Operadoras de televisão por assinatura
por microondas
Operadoras de televisão por assinatura
por satélite

Outras atividades de concessão de
crédito

-

Serviços de manutenção e limpeza de
navios no porto

Serviços de reservas e outros serviços
Exceto a venda de ingresso para salas
* de turismo não especificados
de espetáculo
anteriormente

65.59-5

-

Exceto serviço de reboque de veículos
automotores

* Manutenção e reparação de aeronaves Manutenção de aeronaves na pista

52.40-1

64.20-3

65.22-6

Atividades auxiliares dos transportes
* terrestres não especificadas
anteriormente
Manutenção e reparação de
*
embarcações
Navegação de apoio

64.11-4
64.12-2

63.40-1

Estacionamento de veículos

50.30-1

Atividades relacionadas a organização
do transporte de cargas
Atividades relacionadas a organização
do transporte de cargas
Atividades do Correio Nacional
Atividades de Malote e Entrega

63.40-1

denominação

Observações
(Junho/2007)

Caixas de financiamento de
corporações, a concessão de crédito
pelas OSCIP e as outras atividades de
concessão de crédito

64.70-1
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código

65.92-7

Sociedades de capitalização

64.50-6

65.93-5

Gestão de ativos intangíveis não
financeiros

58.11-5

65.93-5

Gestão de ativos intangíveis não
financeiros

59.13-8

65.93-5

Gestão de ativos intangíveis não
financeiros

59.20-1

65.93-5
65.99-4
65.99-4

65.99-4

Gestão de ativos intangíveis não
financeiros
Outras atividades de intermediação
financeira, não especificadas
anteriormente
Outras atividades de intermediação
financeira, não especificadas
anteriormente
Outras atividades de intermediação
financeira, não especificadas
anteriormente

66.11-7
66.12-5
66.12-5
66.13-3
66.21-4
66.22-2
66.30-3

Outras atividades de intermediação
financeira, não especificadas
anteriormente
Outras atividades de intermediação
financeira, não especificadas
anteriormente
Seguros de vida
Seguros não-vida
Seguros não-vida
Resseguros
Previdência complementar fechada
Previdência complementar aberta
Planos de saúde

67.11-3

Administração de mercados bursáteis

65.99-4
65.99-4

67.12-1
67.12-1
67.19-9
67.20-2

Atividades de intermediários em
transações de títulos e valores
mobiliários
Atividades de intermediários em
transações de títulos e valores
mobiliários
Outras atividades auxiliares de
intermediação financeira, não
especificadas anteriormente
Atividades auxiliares dos seguros e da
previdência complementar

77.40-3

Holdings de instituições financeiras

64.63-8

Outras sociedades de participação,
exceto holdings

64.99-9

Outras atividades de serviços
* financeiros não especificadas
anteriormente

66.30-4

*

82.99-7

Atividades de serviços prestados
* principalmente às empresas não
especificadas anteriormente

65.11-1
65.12-0
65.20-1
65.30-8
65.41-3
65.42-1
65.50-2

*

Atividades auxiliares dos serviços
financeiros não especificadas
anteriormente

66.21-5

Avaliação de riscos e perdas

Atividades auxiliares dos seguros e da
66.29-1
previdência complementar
41.10-7
68.10-2

*

70.20-3

Aluguel de imóveis

68.10-2

*

70.31-9

Corretagem e avaliação de imóveis

68.21-8

*

68.21-8

*

70.40-8

Administração de imóveis por conta de
terceiros
Administração de imóveis por conta de
terceiros
Administração de imóveis por conta de
terceiros
Condomínios Prediais

71.10-2

Aluguel de automóveis

71.21-8

Aluguel de outros meios de transporte
77.19-5
terrestre

70.32-7
70.32-7
70.32-7

Os serviços de levantamento de fundos
sob contrato

Atividades de administração de fundos Administração de carteiras de títulos e
por contrato ou comissão
valores para terceiros

66.19-3

67.20-2

70.10-6

Atividades de administração de fundos Gestão de fundos para fins diversos por contrato ou comissão
exceto investimento

Administração de bolsas e mercados
de balcão organizados
Atividades de intermediários em
transações de títulos, valores
mobiliários e mercadorias

66.12-6
66.30-4

Clubes de investimento, as sociedades
de investimento, o fundo garantidor de
crédito e as outras atividades de
intermediação financeira, não
especificadas anteriormente

Seguros-saúde

66.11-8

Atividades auxiliares dos seguros e da
66.22-3
previdência complementar

Incorporação e compra e venda de
imóveis
Incorporação e compra e venda de
imóveis

Licenciamento ou a compra dos
direitos de exibição de filmes
cinematográficos em película, fitas de
vídeo e em DVD
Licenciamento ou a compra dos
Distribuição cinematográfica, de vídeo direitos de exibição de filmes
*
e de programas de televisão
cinematográficos em película, fitas de
vídeo e em DVD
Registro, a obtenção e a administração
Atividades de gravação de som e de
*
de direitos autorais de composições
edição de música
musicais
Gestão de ativos intangíveis nãofinanceiros
* Edição de livros

64.61-1

67.20-2

70.10-6

denominação

Observações
(Junho/2007)

68.22-6
81.11-7

Corretores e agentes de seguros, de
planos de previdência complementar e
de saúde
Atividades auxiliares dos seguros, da
previdência complementar e dos
planos de saúde não especificadas
anteriormente
Incorporação de empreendimentos
imobiliários
Atividades imobiliárias de imóveis
Compra e venda de imóveis próprios
próprios
Atividades imobiliárias de imóveis
Aluguel de imóveis próprios
próprios
Intermediação na compra, venda e
Corretagem na compra, venda e
aluguel de imóveis
avaliação de imóveis de terceiros
Intermediação na compra, venda e
Corretagem na cobrança do aluguel de
aluguel de imóveis
imóveis de terceiros
Gestão e administração da propriedade
imobiliária
Serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios prediais

81.12-5
77.11-0

Locação de automóveis sem condutor
*

Locação de meios de transporte,
exceto automóveis, sem condutor
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Locação de ônibus, caminhões,
motocicletas, etc., sem condutor
IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
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Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

71.21-8

Aluguel de outros meios de transporte
77.39-0
terrestre

71.22-6

Aluguel de embarcações

77.19-5

71.23-4

Aluguel de aeronaves

77.19-5

71.31-5
71.32-3
71.33-1
71.39-0
71.39-0
71.40-4
71.40-4
71.40-4

Aluguel de máquinas e equipamentos
agrícolas
Aluguel de máquinas e equipamentos
para construção e engenharia civil
Aluguel de máquinas e equipamentos
para escritórios
Aluguel de máquinas e equipamentos
de outros tipos não especificados
anteriormente
Aluguel de máquinas e equipamentos
de outros tipos não especificados
anteriormente
Aluguel de objetos pessoais e
domésticos
Aluguel de objetos pessoais e
domésticos
Aluguel de objetos pessoais e
domésticos

77.31-4
77.32-2
77.33-1
77.29-2
77.39-0
77.21-7
77.22-5
77.23-3

71.40-4

Aluguel de objetos pessoais e
domésticos

77.29-2

72.10-9

Consultoria em hardware

62.04-0

72.21-4

Desenvolvimento e edição de
softwares prontos para uso

62.02-3

72.21-4

Desenvolvimento e edição de
softwares prontos para uso

62.03-1

72.29-0
72.29-0
72.30-3
72.40-0
72.40-0
72.40-0
72.40-0
72.40-0
72.40-0
72.40-0

Desenvolvimento de softwares sob
encomenda e outras consultorias em
software
Desenvolvimento de softwares sob
encomenda e outras consultorias em
software
Processamento de dados
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico
Atividades de banco de dados e
distribuição on-line de conteúdo
eletrônico

denominação
Aluguel de máquinas e equipamentos
não especificados anteriormente
Locação de meios de transporte,
*
exceto automóveis, sem condutor
Locação de meios de transporte,
*
exceto automóveis, sem condutor
Aluguel de máquinas e equipamentos
agrícolas sem operador
Aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador
Aluguel de máquinas e equipamentos
para escritório
Aluguel de objetos pessoais e
* domésticos não especificados
anteriormente
*

*

Aluguel de máquinas e equipamentos
não especificados anteriormente

Observações
(Junho/2007)
Aluguel de contêineres
Locação de embarcações sem
condutor
Locação de aeronaves sem condutor

Aluguel de móveis e utensílios para
eventos
Exceto palcos, coberturas e outras
estruturas de uso temporário; e
contêineres

Aluguel de equipamentos recreativos e
esportivos
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
similares
Aluguel de objetos do vestuário, jóias e
acessórios
Aluguel de objetos pessoais e
Aluguel de móveis e utensílios exceto
* domésticos não especificados
para eventos
anteriormente
Assessoria na definição de tipos e
Consultoria em tecnologia da
*
configurações de equipamentos de
informação
informática
Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador
customizáveis
Desenvolvimento e licenciamento de
programas de computador nãocustomizáveis

62.01-5

*

Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

62.04-0

*

Consultoria em tecnologia da
informação

Consultoria em software

63.11-9

Tratamento de dados, provedores de
* serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet

Processamento de dados, tratamento
de dados e hospedagem na Internet

58.11-5

* Edição de livros

Edição de livros on line

58.12-3

* Edição de jornais

Edição de jornais on line

58.13-1

* Edição de revistas

Edição de revistas on line

58.19-1

*

Edição de cadastros, listas e outros
produtos gráficos

Edição de cadastros on line

62.01-5

*

Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda

Bancos de dados on line

63.11-9
63.19-4

Tratamento de dados, provedores de
* serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet
Portais, provedores de conteúdo e
outros serviços de informação na
internet

72.50-8

Manutenção e reparação de máquinas
33.14-7
de escritório e de informática

72.50-8

Manutenção e reparação de máquinas
95.11-8
de escritório e de informática

Reparação e manutenção de
computadores e de equipamentos
periféricos

72.90-7

Outras atividades de informática, não
especificadas anteriormente

62.09-1

Suporte técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia da informação

73.10-5

Pesquisa e desenvolvimento das
ciências físicas e naturais

72.10-0

Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências físicas e
naturais

*

Serviços de aplicação

Manutenção e reparação de máquinas Manutenção e reparação de máquinas
e equipamentos da indústria mecânica de escritório
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código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

73.20-2

Pesquisa e desenvolvimento das
ciências sociais e humanas

72.20-7

74.11-0
74.11-0

Atividades jurídicas
Atividades jurídicas

69.11-7
69.12-5

74.12-8

Atividades de contabilidade e auditoria 69.20-6

74.13-6
74.14-4
74.15-2
74.16-0
74.16-0

Pesquisas de mercado e de opinião
pública
Gestão de participações societárias
(holdings)
Sedes de empresas e unidades
administrativas locais
Atividades de assessoria em gestão
empresarial
Atividades de assessoria em gestão
empresarial

64.62-0

70.20-4
74.90-1

74.40-3

Publicidade

73.12-2

74.40-3

Publicidade

73.19-0

74.20-9
74.20-9
74.30-6

74.50-0
74.50-0
74.50-0
74.60-8
74.60-8
74.60-8
74.60-8
74.70-5
74.70-5
74.70-5
74.91-8

Seleção, agenciamento e locação de
mão-de-obra
Seleção, agenciamento e locação de
mão-de-obra
Seleção, agenciamento e locação de
mão-de-obra
Atividades de investigação, vigilância e
segurança
Atividades de investigação, vigilância e
segurança
Atividades de investigação, vigilância e
segurança
Atividades de investigação, vigilância e
segurança
Atividades de imunização, higienização
e de limpeza em prédios e em
domicílios
Atividades de imunização, higienização
e de limpeza em prédios e em
domicílios
Atividades de imunização, higienização
e de limpeza em prédios e em
domicílios
Atividades fotográficas

Atividades de contabilidade, consultoria
e auditoria contábil e tributária

Holdings de instituições não-financeiras

70.10-7

74.40-3

74.20-9

Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e
humanas
Atividades jurídicas, exceto cartórios
Cartórios

73.20-3

Atividades de assessoria em gestão
empresarial
Serviços de arquitetura e engenharia e
de assessoramento técnico
especializado
Serviços de arquitetura e engenharia e
de assessoramento técnico
especializado
Serviços de arquitetura e engenharia e
de assessoramento técnico
especializado
Ensaios de materiais e de produtos;
analise de qualidade
Publicidade

74.16-0

denominação

Observações
(Junho/2007)

Atividades de consultoria em gestão
empresarial
Atividades profissionais, científicas e
* técnicas não especificadas
anteriormente

85.50-3

Atividades de apoio à educação

71.11-1

Serviços de arquitetura

71.12-0

Serviços de engenharia

71.19-7

Atividades técnicas relacionadas à
arquitetura e engenharia

71.20-1

Testes e análises técnicas

73.11-4

Agências de publicidade
Agenciamento de espaços para
publicidade, exceto em veículos de
comunicação
Atividades de publicidade não
especificadas anteriormente
Seleção e agenciamento de mão-deobra

78.10-8
78.20-5
78.30-2
80.11-1

Locação de mão-de-obra temporária
Fornecimento e gestão de recursos
humanos para terceiros
Atividades de vigilância e segurança
privada

80.12-9

Atividades de transporte de valores

80.20-0

Atividades de monitoramento de
sistemas de segurança

80.30-7

Atividades de investigação particular

81.21-4

Limpeza em prédios e em domicílios

81.22-2

Imunização e controle de pragas
urbanas

81.29-0

Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente

74.20-0

Assessoria às atividades agrícolas e
pecuárias

* Atividades fotográficas e similares

74.92-6

Atividades de envasamento e
82.92-0
empacotamento, por conta de terceiros

Envasamento e empacotamento sob
contrato

74.99-3

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas 63.99-2
não especificadas anteriormente

Outras atividades de prestação de
serviços de informação não
especificadas anteriormente

74.99-3

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas 74.10-2
não especificadas anteriormente

Design e decoração de interiores

74.99-3

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas 74.90-1
não especificadas anteriormente

Atividades profissionais, científicas e
* técnicas não especificadas
anteriormente
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Exceto fotógrafos independentes

Atividades profissionais, científicas e
técnicas, n.e.a

IBGE/Diretoria de Pesquisas/CEEC
data da atualização:
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Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

74.99-3

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas 82.11-3
não especificadas anteriormente

Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo

74.99-3

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas 82.19-9
não especificadas anteriormente

Fotocópias, preparação de documentos
e outros serviços especializados de
apoio administrativo

74.99-3

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas 82.20-2
não especificadas anteriormente

Atividades de teleatendimento

74.99-3

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas 82.30-0
não especificadas anteriormente

Atividades de organização de eventos,
exceto culturais e esportivos

74.99-3

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas 82.91-1
não especificadas anteriormente

Atividades de cobrança e informações
cadastrais

Observações
(Junho/2007)

74.99-3

Outras atividades de serviços
prestados principalmente às empresas 82.99-7
não especificadas anteriormente

Atividades de serviços prestados
* principalmente às empresas não
especificadas anteriormente

Serviços de medição de consumo de
energia elétrica, gás e água; emissão
de vales alimentação, vales transporte
e similares; serviços de gravação de
carimbos, exceto confecção; leiloeiros
independentes; serviços de
levantamento de fundos sob contrato

75.11-6

Administração pública em geral

*

Administração pública em geral

75.12-4

Regulação das atividades sociais e
culturais

75.13-2

Regulação das atividades econômicas 84.13-2

75.14-0
75.21-3
75.22-1
75.23-0
75.24-8
75.25-6
75.30-2
80.13-6
80.14-4
80.15-2
80.20-9
80.31-4
80.32-2
80.33-0
80.96-9

Atividades de apoio à administração
pública
Relações exteriores
Defesa
Justiça
Segurança e ordem pública
Defesa civil
Seguridade social
Educação infantil-creche
Educação infantil-pré-escola
Ensino fundamental
Ensino médio
Educação superior - Graduação
Educação superior - Graduação e pósgraduação
Educação superior - Pós-graduação e
extensão

84.11-6
84.12-4

84.11-6

* Administração pública em geral

84.21-3
84.22-1
84.23-0
84.24-8
84.25-6
84.30-2
85.11-2
85.12-1
85.13-9
85.20-1
85.31-7

Exceto as entidades de suporte à adm.
pública.

Seguridade social obrigatória
Educação infantil - creche
Educação infantil - pré-escola

85.32-5
85.33-3

Educação profissional de nível técnico 85.41-4

80.99-3
80.99-3

Educação profissional de nível
tecnológico
Outras atividades de ensino
Outras atividades de ensino

80.99-3

Outras atividades de ensino

85.99-6

85.11-1

Atividades de atendimento hospitalar

86.10-1

85.12-0

80.97-7

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

85.42-2
85.92-9
85.93-7

Ensino de arte e cultura
Ensino de idiomas
Atividades de ensino não especificadas
anteriormente
*

Exceto atividades de atendimento em
pronto-socorro e unidades hospitalares
para atendimento a urgências

Atividades de atendimento a urgências
86.10-1
e emergências

* Atividades de atendimento hospitalar

Atividades de atendimento em prontosocorro e unidades hospitalares para
atendimento a urgências

85.12-0

Atividades de atendimento a urgências
86.21-6
e emergências

Serviços móveis de atendimento a
urgências

85.13-8

Atividades de atenção ambulatorial

86.30-5

*

85.13-8

Atividades de atenção ambulatorial

87.11-5

*

85.13-8

Atividades de atenção ambulatorial

87.12-3

Atividades de atenção ambulatorial
Atividades de reprodução humana
executadas por médicos e odontólogos assistida
Atividades de assistência a idosos,
deficientes físicos, imunodeprimidos e Exceto os asilos e os condomínios
convalescentes prestadas em
residenciais para idosos
residências coletivas e particulares
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a
paciente no domicílio
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código

85.13-8

Atividades de atenção ambulatorial

87.20-4

85.13-8

Atividades de atenção ambulatorial

87.30-1

85.14-6
85.15-4
85.15-4

Atividades de serviços de
complementação diagnóstica ou
terapêutica
Atividades de outros profissionais da
área de saúde
Atividades de outros profissionais da
área de saúde

86.40-2
86.50-0

denominação
Atividades de assistência psicossocial
e à saúde a portadores de distúrbios
*
psíquicos, deficiência mental e
dependência química
Atividades de assistência social
* prestadas em residências coletivas e
particulares
Atividades de serviços de
* complementação diagnóstica e
terapêutica
Atividades de profissionais da área de
saúde, exceto médicos e odontólogos

86.60-7

Atividades de apoio à gestão de saúde
Serviços de remoção de pacientes,
exceto os serviços móveis de
atendimento a urgências

85.16-2

Outras atividades relacionadas com a
atenção à saúde

86.22-4

85.16-2

Outras atividades relacionadas com a
atenção à saúde

86.30-5

*

85.16-2

Outras atividades relacionadas com a
atenção à saúde

86.40-2

Atividades de serviços de
* complementação diagnóstica e
terapêutica

85.16-2

Outras atividades relacionadas com a
atenção à saúde

86.90-9

85.20-0

Serviços veterinários

75.00-1

85.31-6

Serviços sociais com alojamento

87.11-5

85.31-6

Serviços sociais com alojamento

87.20-4

85.31-6

Serviços sociais com alojamento

87.30-1

85.32-4

Serviços sociais sem alojamento

87.20-4

85.32-4

Serviços sociais sem alojamento

88.00-6

90.00-0
90.00-0
90.00-0
90.00-0
90.00-0
90.00-0
90.00-0
90.00-0
91.11-1
91.12-0
91.20-0
91.91-0
91.92-8
91.99-5
91.99-5
91.99-5
92.11-8

Limpeza urbana e esgoto; e atividades
relacionadas
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
relacionadas
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
relacionadas
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
relacionadas
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
relacionadas
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
relacionadas
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
relacionadas
Limpeza urbana e esgoto; e atividades
relacionadas
Atividades de organizações
empresariais e patronais
Atividades de organizações
profissionais
Atividades de organizações sindicais
Atividades de organizações religiosas
Atividades de organizações políticas
Outras atividades associativas, não
especificadas anteriormente
Outras atividades associativas, não
especificadas anteriormente
Outras atividades associativas, não
especificadas anteriormente

Observações
(Junho/2007)
Centros de assistência psicossocial
Atividades de clínica médica prestadas
no domicílio do paciente
Exceto serviços de banco de células e
tecidos humanos

Atividades de atenção ambulatorial
Atividades de reprodução humana
executadas por médicos e odontólogos assistida
Serviços de bancos de células e
tecidos humanos

Atividades de atenção à saúde humana
não especificadas anteriormente
Atividades veterinárias
Atividades de assistência a idosos,
deficientes físicos, imunodeprimidos e
*
Asilos e condomínios para idosos
convalescentes prestadas em
residências coletivas e particulares
Atividades de assistência psicossocial
e à saúde a portadores de distúrbios
*
psíquicos, deficiência mental e
dependência química

Centros de reabilitação para
dependentes químicos com alojamento
e atividades de assistência psicossocial
e à saúde a portadores de distúrbios
psíquicos, deficiência mental e
dependência química

Atividades de assistência social
* prestadas em residências coletivas e Orfanatos, albergues assistenciais
particulares
Atividades de assistência psicossocial
e à saúde a portadores de distúrbios
Centros de reabilitação para
*
psíquicos, deficiência mental e
dependentes químicos sem alojamento
dependência química
Serviços de assistência social sem
alojamento

37.01-1

Gestão de redes de esgoto

37.02-9

Atividades relacionadas a esgoto,
exceto a gestão de redes

38.11-4

* Coleta de resíduos não-perigosos

Coleta de lixo não-perigoso

38.12-2

* Coleta de resíduos perigosos

Coleta de lixo não-perigoso

38.21-1
38.22-0
38.39-4
39.00-5
94.11-1
94.12-0

Tratamento e disposição de resíduos
não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos Tratamento e disposição de resíduos
*
perigosos
perigosos
Recuperação de materiais não
*
Usinas de compostagem
especificados anteriormente
Descontaminação e outros serviços de
gestão de resíduos
Atividades de organizações
associativas patronais e empresariais
Atividades de organizações
associativas profissionais

94.20-1
94.91-0
94.92-8
94.30-8
94.93-6
94.99-5

Produção de filmes cinematográficos e
59.11-1
fitas de vídeo

Atividades de associações de defesa
de direitos sociais
Atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à arte
Atividades associativas não
especificadas anteriormente
Atividades de produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão
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Tabela de correspondência
CNAE 1.0 x CNAE 2.0

CNAE 1.0 (versão atual)
código

denominação

CNAE 2.0 (D.O.U. 05/09/2006)
código

denominação

Atividades de pós-produção
cinematográfica, de vídeos e de
programas de televisão
Atividades de gravação de som e de
*
Estúdios de gravação de som
edição de música
Distribuição cinematográfica, de vídeo Exceto licenciamento e cessão de
*
e de programas de televisão
direitos de exibição

92.11-8

Produção de filmes cinematográficos e
59.12-0
fitas de vídeo

92.11-8

Produção de filmes cinematográficos e
59.20-1
fitas de vídeo

92.12-6

Distribuição de filmes e de vídeos

59.13-8

92.13-4

Projeção de filmes e de vídeos

59.14-6

92.21-5

Atividades de rádio

59.20-1

*

92.21-5

Atividades de rádio

60.10-1

*

92.22-3

Atividades de televisão

60.21-7

Atividades de televisão aberta

92.22-3

Atividades de televisão

60.22-5

Programadoras e atividades
relacionadas à televisão por assinatura

92.31-2

Atividades de teatro, música e outras
atividades artísticas e literárias

90.01-9

*

92.31-2

Atividades de teatro, música e outras
atividades artísticas e literárias

90.02-7

* Criação artística

92.32-0

Gestão de salas de espetáculos

79.90-2

92.32-0

Gestão de salas de espetáculos

90.01-9

92.32-0

Gestão de salas de espetáculos

90.03-5

92.39-8

Outras atividades de espetáculos, não
90.01-9
especificadas anteriormente

92.39-8
92.40-1
92.40-1
92.40-1
92.51-7

Outras atividades de espetáculos, não
especificadas anteriormente
Atividades de agências de notícias
Atividades de agências de notícias
Atividades de agências de notícias
Atividades de bibliotecas e arquivos

93.29-8
63.91-7
74.20-0
90.02-7
91.01-5

Observações
(Junho/2007)

Atividades de exibição cinematográfica
Atividades de gravação de som e de
edição de música

Gravação de programas de rádio
Exceto os programas de rádio
gravados

Artes cênicas, espetáculos e atividades Exceto gestão de salas de espetáculos
complementares
e outras atividades de espetáculos

Serviços de reservas e outros serviços
* de turismo não especificados
anteriormente
Artes cênicas, espetáculos e atividades
*
complementares
Gestão de espaços para artes cênicas,
espetáculos e outras atividades
artísticas

Exceto jornalistas independentes
Agências de venda de ingressos para
espetáculos
Serviços de sonorização ligados á
gestão de salas de espetáculos

Exceto produção, organização e
Artes cênicas, espetáculos e atividades
promoção de espetáculos artísticos e
complementares
eventos culturais
Atividades de recreação e lazer não
Academias de dança , discotecas,
*
especificadas anteriormente
danceterias e similares
Agências de notícias
* Atividades fotográficas e similares
Fotógrafos independentes
* Criação artística
Jornalistas independentes
*

92.52-5

Atividades de museus e conservação
do patrimônio histórico

91.02-3

92.53-3

Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais e
reservas ecológicas

91.03-1

92.61-4

Atividades desportivas

85.91-1

92.61-4

Atividades desportivas

92.00-3

92.61-4
92.61-4
92.61-4

Atividades desportivas
Atividades desportivas
Atividades desportivas

93.11-5
93.12-3
93.13-1

Atividades de museus e de exploração,
restauração artística e conservação de
lugares e prédios históricos e atrações
similares
Atividades de jardins botânicos,
zoológicos, parques nacionais,
reservas ecológicas e áreas de
proteção ambiental
Ensino de esportes
Atividades de exploração de jogos de
*
Atividades de corridas de cavalos
azar e apostas
Gestão de instalações de esportes
Clubes sociais, esportivos e similares
Atividades de condicionamento físico

92.61-4

Atividades desportivas

93.19-1

*

92.62-2

Outras atividades relacionadas ao lazer 82.99-7

92.62-2

Outras atividades relacionadas ao lazer 92.00-3

92.62-2

Outras atividades relacionadas ao lazer 93.21-2

92.62-2

Outras atividades relacionadas ao lazer 93.29-8

93.01-7

Lavanderias e tinturarias
Cabeleireiros e outros tratamentos de
beleza
Atividades funerárias e serviços
relacionados
Atividades de manutenção do físico
corporal

93.02-5
93.03-3

Atividades esportivas não
especificadas anteriormente

Atividades de serviços prestados
* principalmente às empresas não
especificadas anteriormente
Atividades de exploração de jogos de
*
azar e apostas
Parques de diversão e parques
temáticos
Atividades de recreação e lazer não
*
especificadas anteriormente

96.01-7

Produção e promoção de eventos
esportivos e pesca esportiva e de lazer
Casas lotéricas
Sorteio via telefone e outros jogos de
azar

Exploração de jogos de sinuca, bilhar e
similares e outras atividades de
recreação e lazer não especificadas
anteriormente

Lavanderias, tinturarias e toalheiros
Cabeleireiros e outras atividades de
tratamento de beleza

96.02-5
96.03-3
96.09-2

*

Atividades de serviços pessoais não
especificadas anteriormente

Saunas, clínicas de estética e similares

93.09-2

Outras atividades de serviços pessoais,
96.09-2
não especificadas anteriormente

*

Atividades de serviços pessoais não
especificadas anteriormente

Exceto saunas, clínicas de estética e
similares

95.00-1

Serviços domésticos

93.04-1

97.00-5
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Organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais
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código

denominação

Observações
(Junho/2007)

99.00-8
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