ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO

AD1 - Serviços prestados às famílias

AD11 – Serviços de alojamento e
alimentação

ATIVIDADE DE SELEÇÃO
01 - Alojamento e
alimentação

02 - Atividades culturais e de
recreação e lazer

AD12 - Outros serviços prestados às
famílias

03 - Atividades esportivas

29 - Serviços pessoais e de
educação não continuada

CNAE
5510 - Hotéis e similares
5590 - Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente
5611 - Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
5612 - Serviços ambulantes de alimentação
5620 - Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada
9001 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares
9002 - Criação artística
9003 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
9200 - Casas de bingo, exploração de apostas em corridas de cavalo; sorteios via televisão, telefone e revistas, operação de máquinas
operadas por moedas, jogos de azar e apostas pela Internet
9321 - Parques de diversão e parques temáticos
9329 - Discotecas, danceterias, salões de danças e similares
9311 - Gestão de instalações esportivas para a organização de eventos esportivos e práticas de esportes
9313 - Atividades de condicionamento físico
9319 - Produção e promoção de eventos esportivos
9601 - Lavanderias, tinturarias, toalheiros, aluguel de roupas, cama e mesa, uniformes, etc.
9602 - Cabeleireiros, barbeiros, salões de beleza e outras atividades de tratamento de beleza
9603 - Atividades funerárias e serviços relacionados
9609 - Atividades de serviços pessoais não especificados anteriormente
8550 - Administração de caixas escolares, gestão, assessoria, consultoria, etc.
8591 - Ensino de esporte em escolas esportivas ou por professores independentes
8592 - Ensino de arte e cultura
8593 - Ensino de idiomas em cursos especializados
8599 - Atividades de ensino não especificadas anteriormente

ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO

ATIVIDADE DE SELEÇÃO

04 - Telecomunicações

AD2 - Serviços de informação e comunicação

AD21 - Serviços de Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC)

05 - Serviços de Tecnologia
da Informação

06 - Serviços audiovisuais

AD22 - Serviços audiovisuais, de
edição e agências de notícias
07 - Edição e edição
integrada à impressão

08 - Agências de notícias e
outros serviços de
informação

CNAE
6110 - Telecomunicações por fio
6120 - Telecomunicações sem fio
6130 - Telecomunicações por satélite
6141 - Operadoras de TV por assinatura por cabo
6142 - Operadoras de TV por assinatura por micro-ondas
6143 - Operadoras de TV por assinatura por satélite
6190 - Outras atividades de telecomunicações
6201 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis
6204 - Consultoria em tecnologia da informação
6209 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6311 - Tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet
6319 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet
5911 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
5912 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
5913 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
5914 - Atividades de exibição cinematográfica
5920 - Atividades de gravação de som e de edição de música
6010 - Atividades de rádio
6021 - Atividades de televisão aberta
6022 - Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura
5811 - Edição de livros
5812 - Edição de jornais
5813 - Edição de revistas
5819 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
5821 - Edição integrada à impressão de livros
5822 - Edição integrada à impressão de jornais
5823 - Edição integrada à impressão de revistas de conteúdo geral ou técnico
5829 - Edição integrada à impressão de listas de dados e outras informações
6391 - Agências de notícias
6399 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO

AD31 - Serviços técnicoprofissionais

ATIVIDADE DE SELEÇÃO
09 - Atividades jurídicas, de
contabilidade e de
consultoria empresarial
10 - Publicidade e pesquisa
de mercado

AD3 - Serviços profissionais, administrativos e complementares

11 - Outros serviços técnicoprofissionais

30 - Locação de automóveis
sem condutor

12 - Aluguéis não
imobiliários (exceto
automóveis)

AD32 - Serviços administrativos e
complementares

13 - Seleção de mão-de-obra
e serviços de apoio às
empresas

31 - Agências de viagens e
operadoras turísticas

CNAE
6911 - Atividades jurídicas, atividades auxiliares da justiça, agente da propriedade industrial
6920 - Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária
7020 - Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
7311 - Agências de publicidade
7312 - Agenciamento de espaços para publicidade
7319 - Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7320 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
7111 - Serviços de arquitetura
7112 - Serviços de engenharia
7119 - Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e à engenharia
7120 - Testes e análises técnicas
7410 - Design e decorações de interiores
7420 - Atividades de fotografias e similares
7490 - Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
7711 - Locação de automóveis e outros carros de passeio sem motorista
7719 - Locação de embarcações ou de aeronaves sem tripulação, ônibus, motocicletas, etc.
7721 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
7722 - Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares
7723 - Aluguel de objetos do vestuário, calçados, joias e acessórios
7729 - Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
7731 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção e demolição sem operador
7733 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
7739 - Aluguel de máquinas e equipamentos não especificadas anteriormente
7740 - Gestão de ativos intangíveis não financeiros
7810 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
7820 - Locação de mão-de-obra temporária
7830 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
8011 - Atividades de vigilância e segurança privada
8012 - Atividade de transporte de valores
8020 - Monitoramento de sistemas de segurança
8030 - Atividades de investigação particular
8111 - Serviços combinados para apoio a edifícios
8121 - Limpeza geral
8122 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
8130 - Atividades paisagísticas
8211 - Serviços combinados de escritório e de apoio administrativo
8219 - Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo
8220 - Atividade de teleatendimento
8230 - Organização, promoção e gestão de feiras, congressos, convenções, etc.
8291 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
8292 - Envasamento e empacotamento sob contrato
8299 - Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
7911 - Agências de viagens
7912 - Operadores turísticos
7990 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO

AD4 - Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio

AD41 - Transporte terrestre

AD42 - Transporte aquaviário

ATIVIDADE DE SELEÇÃO
14 - Transporte
metroferroviário de
passageiros
15 - Transporte rodoviário
municipal de
passageiros, transporte de
táxi, escolar e
sob regime de fretamento
16 - Trens turísticos,
teleféricos e similares
19 - Transporte rodoviário de
cargas
20 - Transporte dutoviário
32 - Transporte rodoviário de
passageiros
intermunicipal, interestadual
e internacional
33 - Transporte ferroviário
de carga
17 - Transporte por
navegação interior de
passageiros
21 - Transporte marítimo de
cabotagem e longo curso
22 - Transporte por
navegação interior de carga
23 - Navegação de apoio
27 - Transporte por
navegação de travessia
28 - Transportes aquaviários
não especificados

AD43 - Transporte aéreo

AD44 - Armazenagem, serviços
auxiliares aos transportes e correio

18 - Transporte aéreo de
passageiros
24 - Transporte aéreo de
carga

25 - Armazenagem, serviços
auxiliares aos transportes e
correio

CNAE
4912 - Transporte metroferroviário de passageiros
4921 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal ou em região metropolitana
4923 - Transporte por táxi
4924 - Transporte escolar
4929 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento
4950 - Trens turísticos, teleféricos e similares
4930 - Transporte de cargas em geral
4940 - Transporte dutoviário
4922 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
4911 - Transporte ferroviário de cargas
5022 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares
5011 - Transporte marítimo de cabotagem
5012 - Transporte marítimo de longo curso
5021 - Transporte por navegação interior de carga
5030 - Navegação de apoio marítimo e portuário
5091 - Transporte por navegação de travessia de passageiros e cargas
5099 - Transportes aquaviários não especificados anteriormente
5111 - Transporte aéreo de passageiros regular doméstico ou internacional
5112 - Transporte aéreo de passageiros não regular
5120 - Transporte aéreo de carga doméstico ou internacional
5211 - Armazenamento, guarda-móveis e depósitos de mercadorias para terceiros
5212 - Carga e descarga
5221 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
5222 - Gestão de terminais rodoviários e ferroviários
5223 - Estacionamento de veículos
5229 - Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
5231 - Gestão de portos e terminais
5232 - Atividades de agenciamento marítimo
5239 - Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
5240 - Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
5250 - Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
5310 - Atividades de Correio Nacional
5320 - Atividades de malote e de entrega

AD5 - Outros serviços

ATIVIDADE DE DIVULGAÇÃO

AD51 – Outros serviços

ATIVIDADE DE SELEÇÃO

26 - Outros serviços

CNAE
6810 - Compra, venda e aluguel de imóveis próprios
6821 - Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis de terceiros
6822 - Administração de condomínios, de shopping centers, de centros comerciais e de outros imóveis)
4520 - Manutenção e reparação de veículos automotores
4543 - Manutenção e reparação de motocicletas
9511 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
9521 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9529 - Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
6611 - Administração de bolsas de mercados de balcão organizado
6612 - Atividades de intermediários em transações de títulos, valores mobiliários e mercadorias
6613 - Administração de cartões de crédito
6619 - Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
6621 - Avaliação de riscos e perdas
6622 - Corretores e agentes de seguros, de previdência complementar e de saúde
6629 - Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
6630 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
0161 - Atividades de apoio à agricultura
0162 - Atividades de apoio à pecuária
0163 - Atividades de pós-colheita
0230 - Atividades de apoio à produção florestal
3701 - Gestão de redes de esgoto doméstico, pluvial ou industrial
3702 - Atividades relacionadas a esgoto
3811 - Coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial
3812 - Coleta de resíduos perigosos em qualquer estado físico
3821 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
3822 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
3831 - Recuperação de materiais metálicos
3832 - Recuperação de materiais plásticos
3839 - Reciclagem, trituração, triagem, seleção, compactação, limpeza e recuperação
3900 - Descontaminação de solos e de água, de usinas e plantas industriais

