PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE
DOMICÍLIOS

NOTAS METODOLÓGICAS

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
CONCEITUAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS INVESTIGADAS
Datas e períodos de referência
Períodos de captação
Domicílio
População residente
Situação do domicílio
Espécie do domicílio
Características dos domicílios particulares permanentes
Tipo do domicílio
Material das paredes
Material da cobertura
Cômodo
Dormitório
Garagem para automóvel
Condição de ocupação do domicílio
Aluguel mensal
Prestação mensal
Propriedade do terreno
Área construída do domicílio
Valor do domicílio
Abastecimento de água
Banheiro ou sanitário
Esgotamento sanitário
Destino do lixo
Forma de iluminação
Telefone
Fogão
Filtro de água
Rádio
Televisão
Geladeira
Freezer
Máquina de lavar roupa
Microcomputador
Acesso à internet
Características gerais
Idade
Família
Condição no domicílio e na família

Cor ou raça
Mãe viva
Características de migração
Naturalidade em relação ao município e à Unidade da Federação
Lugar de nascimento
Tempo de residência na Unidade da Federação
Lugar de residência há 5 anos da data de referência
Lugar de residência anterior
Tempo de residência no município
Características de educação
Alfabetização
Estudante
Freqüência a escola ou creche
Rede de ensino
Anos de estudo
Características de trabalho e rendimento
Trabalho
Procura de trabalho
Condição de ocupação
Pessoas ocupadas
Pessoas desocupadas
Condição de atividade
Pessoas economicamente ativas
Pessoas não economicamente ativas
Empreendimento
Número de trabalhos
Trabalho principal da semana de referência
Trabalho secundário da semana de referência
Trabalho principal do período de referência de 365 dias
Trabalho principal do período de referência de menos de 4 anos
Ocupação
Classificação de ocupações
Atividade
Classificação de atividades
Posição na ocupação
Emprego temporário e permanente
Recebimento em área para produção
Parceria com o empregador
Área do empreendimento
Condição em relação ao empreendimento
Compromisso prévio de venda da produção principal do empreendimento
Comprador da produção principal do empreendimento
Consumo de produção do empreendimento no domicílio
Jornada diurna e noturna

Setor do emprego
Área do setor público
Exercício do serviço doméstico remunerado em mais de um domicílio
Periodicidade do exercício do trabalho no serviço doméstico remunerado
Categoria do emprego
Forma de remuneração contratada
Recebimento em benefícios
Número de pessoas ocupadas no trabalho
Local de estabelecimento do trabalho
Domicílio e estabelecimento do trabalho localizados no mesmo terreno ou área
Tempo de locomoção para o trabalho
Horas habitualmente trabalhadas por semana
Contribuição para instituto de previdência
Tempo de permanência no trabalho
Recebimento do seguro-desemprego
Associação a sindicato
Tipo de sindicato
Idade ao ingressar no primeiro trabalho
Contribuição para previdência privada
Afazeres domésticos
Horas habitualmente dedicadas por semana aos afazeres domésticos
Aposentado
Pensionista
Salário mínimo
Rendimento mensal de trabalho
Rendimento mensal de outras fontes
Rendimento mensal
Rendimento mensal familiar
Rendimento mensal domiciliar
Características de fecundidade
Filho nascido vivo
Filho nascido morto
Características de programas sociais voltados para educação
Informante
Beneficiário de programa social voltado para educação
Inscrito em programa social voltado para educação

PLANO DE AMOSTRAGEM
Processo de seleção da amostra
Cadastro de unidades domiciliares
Processo de expansão da amostra
Precisão das estimativas
Função ajustante dos erros amostrais
Coeficientes de regressão e coeficientes de variação ajustados

INTRODUÇÃO
O sistema de pesquisas domiciliares, implantado progressivamente no Brasil a
partir de 1967, com a criação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD, tem como finalidade a produção de informações básicas para o estudo do
desenvolvimento socioeconômico do País.
Trata-se de um sistema de pesquisas por amostra de domicílios que, por ter
propósitos múltiplos, investiga diversas características socioeconômicas, umas de
caráter permanente nas pesquisas, como as características gerais da população,
educação, trabalho, rendimento e habitação, e outras com periodicidade variável,
como as características sobre migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição e
outros temas que são incluídos no sistema de acordo com as necessidades de
informação para o País.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios teve início no segundo
trimestre de 1967, sendo os seus resultados apresentados com periodicidade
trimestral, até o primeiro trimestre de 1970. A partir de 1971 os levantamentos
passaram a ser anuais com realização no último trimestre. A pesquisa foi interrompida
para a realização dos Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000.
Na década de 1970, os principais temas investigados na PNAD, além de
aspectos gerais da população, educação, trabalho, rendimento e habitação, foram
migração e fecundidade. Em 1974/1975, foi levada a efeito uma pesquisa especial,
denominada Estudo Nacional da Despesa Familiar - ENDEF, que, além dos temas
anteriores, investigou consumo alimentar e orçamentos familiares. Durante a
realização do ENDEF o levantamento básico da PNAD foi interrompido.
As pesquisas realizadas na década de 1980 mantiveram inalteradas as
características do levantamento básico, visando, com isso, a gerar uma série histórica
de resultados. Ademais, a pesquisa básica incorporou a investigação da cor das
pessoas, a partir de 1987, e a existência de rádio e televisão nos domicílios
particulares permanentes, a partir de 1988. Por meio de pesquisas suplementares
foram investigados os seguintes temas: saúde em 1981; educação em 1982; mão-deobra e previdência em 1983; fecundidade feminina em 1984; situação do menor em
1985; anticoncepção, acesso a serviços de saúde, suplementação alimentar e
associativismo em 1986; participação político-social e estoque de aparelhos
utilizadores de energia em 1988; e trabalho em 1989 e 1990.
A pesquisa da PNAD de 1992, além de aspectos gerais da população,
educação, trabalho, rendimento e habitação, agregou os temas suplementares:
migração, fecundidade e nupcialidade. Esta mesma abrangência foi mantida em 1993
e 1995. Em 1994, por razões excepcionais, não foi realizado o levantamento da
PNAD. Em 1996, para possibilitar a inclusão do tema suplementar mobilidade social,
foram retirados dois tópicos (trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade e ensino
supletivo) e um tema (nupcialidade) suplementares da pesquisa. Em 1997, além dos
tópicos e do tema excluídos em 1996, foi retirado o tema mobilidade social. Em 1998,
além do que foi pesquisado em 1997, foram incluídos o tema suplementar saúde e o

tópico trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade. Em 1999, foi excluído o tema
saúde e mantidos os demais aspectos pesquisados em 1998. Em 2001, em relação aos
aspectos pesquisados em 1999, foi ampliado o conteúdo do tema domicílio e retirado
o tópico trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade, uma vez que foi incluída
pesquisa suplementar sobre trabalho infantil. Para cobrir os aspectos objetivados
nessa pesquisa, o limite mínimo de idade para investigação do tema trabalho passou
de 10 anos para 5 anos, foram incluídos tópicos de saúde e segurança no trabalho e
complementar de educação para o contingente de 5 a 17 anos de idade, e agregada a
investigação de alguns aspectos nos temas migração e fecundidade. Em 2002, as
modificações em relação aos aspectos pesquisados em 2001 foram: a introdução de
novas características no tema domicílio, a elevação do limite mínimo de idade de 5
anos para 10 anos para a investigação do tema trabalho e rendimento, a inclusão do
tópico trabalho das crianças de 5 a 9 anos de idade e a retirada dos dois tópicos (saúde
e segurança no trabalho e complementar de educação) e dos aspectos agregados aos
temas migração e fecundidade em função da pesquisa suplementar sobre o trabalho
infantil. Em 2003, além do que foi pesquisado em 2002, foram investigados o tema
saúde e, para o contingente de 5 a 17 anos de idade, o tópico participação em
programas sociais voltados para a educação. Neste CD-ROM não constam as
informações do tema saúde, que serão apresentadas em outra tiragem quando forem
liberados os resultados do levantamento suplementar.
A partir da PNAD de 1992, para captar determinados grupos de pessoas
envolvidas em atividade econômica que, anteriormente, não eram incluídas na
população ocupada, o conceito de trabalho tornou-se mais abrangente. O instrumento
de coleta das informações da pesquisa foi estruturado de forma que possibilita, por
meio da realocação das parcelas correspondentes à ampliação do conceito de trabalho,
gerar resultados comparáveis com os obtidos nos levantamentos da PNAD anteriores
ao de 1992.
A partir de 2002, a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO-Domiciliar e
a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE-Domiciliar passaram a
ser adotadas para a classificação das ocupações e atividades investigadas na PNAD.
(ver “classificação de ocupações” e “classificação de atividades” em Conceituação
das Características Investigadas).
A abrangência geográfica da PNAD vem se ampliando gradativamente.
Iniciada em 1967 na área que hoje compreende o Estado do Rio de Janeiro, ao final da
década de 60 a PNAD já abrangia as Regiões Nordeste, Sudeste e Sul e o Distrito
Federal. Reiniciada em 1971 nas áreas que abrangem o atual Estado do Rio de
Janeiro, o Estado de São Paulo e a Região Sul, em 1973 já cobria as Regiões
Nordeste, Sudeste e Sul, o Distrito Federal e a área urbana da Região Norte e das
demais Unidades da Federação da Região Centro-Oeste. Esta cobertura foi mantida
até 1979. Em 1981 a abrangência geográfica da PNAD foi mais uma vez ampliada,
passando a excluir somente a área rural da antiga Região Norte, que compreendia as
seguintes Unidades da Federação: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e
Amapá. Para as pesquisas da década de 90 e para as de 2001, 2002 e 2003 esta
abrangência geográfica foi mantida, ou seja, a PNAD continuou a cobrir todo o País,
com exceção da área rural dessas seis Unidades da Federação.

Em 1988, o antigo Estado de Goiás foi desmembrado para constituir os atuais
Estados de Goiás e Tocantins, passando este último a fazer parte da Região Norte. Por
razões de ordem técnica, essas alterações somente foram incorporadas a partir da
PNAD de 1992. Conseqüentemente, para os levantamentos da PNAD, realizados de
1988 a 1990, as estatísticas produzidas para a Região Norte não incluíram a parcela
correspondente ao atual Estado de Tocantins, que permaneceu incorporada às da
Região Centro-Oeste.
As estatísticas apresentadas para o Brasil nas publicações da PNAD foram
obtidas considerando as informações de todas as áreas pesquisadas, representando,
portanto, a totalidade do País, com exceção somente da área rural de Rondônia, Acre,
Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Entretanto, visando a manter a homogeneidade
dos resultados produzidos a partir de 1992 para as publicações da PNAD, as
estatísticas apresentadas para a Região Norte referem-se somente à sua parcela
urbana, não agregando as informações da área rural do Estado de Tocantins, única
Unidade da Federação dessa Grande Região em que o levantamento não se restringiu
às áreas urbanas. Unicamente para compor os resultados da Região Norte urbana
apresentados nas publicações da PNAD, deu-se um tratamento específico para a
expansão da parcela referente à área urbana do Estado do Tocantins. A variável
independente adotada na construção do estimador utilizado para a expansão da
amostra desta parcela foi a projeção de população urbana do Estado do Tocantins.
Todavia, os resultados referentes ao Estado do Tocantins que estão nas publicações da
PNAD foram obtidos pelos mesmos critérios adotados para as demais Unidades da
Federação (ver o tópico “processo de expansão da amostra” em Plano de
Amostragem).
Neste CD-ROM, as informações relativas ao Estado do Tocantins estão
estruturadas para serem expandidas da mesma forma adotada para as demais Unidades
da Federação e não consta, em separado, a parcela adotada na composição da Região
Norte urbana apresentada nas publicações da PNAD. Conseqüentemente, com as
informações disponíveis neste CD-ROM não é possível reproduzir, exatamente, os
resultados encontrados nas publicações para a Região Norte urbana.
A comparação dos resultados da PNAD a partir de 2001 com os das décadas
anteriores deve levar em conta que a classificação das áreas urbanas e rurais é feita de
acordo com a legislação vigente por ocasião dos Censos Demográficos. Portanto,
ainda que a legislação tenha alterado a classificação de determinadas áreas no período
intercensitário, a definição estabelecida por ocasião do Censo Demográfico de 1991
foi mantida para as pesquisas da PNAD realizadas de 1992 a 1999 e, também, a
classificação vigente por ocasião do Censo Demográfico de 2000 permanecerá para as
pesquisas da PNAD desta década. Conseqüentemente, as estatísticas por situação
urbana e rural não captam integralmente a sua evolução, sendo que as diferenças se
intensificam a medida que os resultados obtidos se afastam do ano de realização do
Censo Demográfico que serviu de marco para a classificação da situação do
domicílio.
Mais informações sobre a metodologia da PNAD podem ser obtidas na
Coordenação de Trabalho e Rendimento da Diretoria de Pesquisas do IBGE.

CONCEITUAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS INVESTIGADAS
A pesquisa abrange a população residente nas unidades domiciliares
(domicílios particulares e unidades de habitação em domicílios coletivos).
As características gerais, de migração e de educação foram pesquisadas para
todas as pessoas e as de fecundidade, para as mulheres de 10 anos ou mais de idade. O
levantamento das características de trabalho e rendimento foi feito de forma mais
abrangente para as pessoas de 10 anos ou mais de idade e de forma mais restrita para
as crianças de 5 a 9 anos de idade. As características de participação em programas
sociais voltados para educação foram pesquisadas para as pessoas de 5 a 17 anos de
idade.
As caraterísticas de saúde foram pesquisas para todas as pessoas, sendo os
aspectos específicos dos serviços preventivos de saúde das mulheres restritos à
parcela feminina de 25 anos ou mais de idade. Como essas características não
constam neste CD-ROM a sua conceituação também não foi incluída.
Apresentam-se a seguir conceitos, definições, datas e períodos de referência e
de captação utilizados na classificação das características que foram objeto da
pesquisa.

DATAS E PERÍODOS DE REFERÊNCIA
Data de referência - Foi o dia 27 de setembro de 2003.
Data há 5 anos da data de referência - Foi o dia 27 de setembro de 1998.
Semana de referência - Foi a semana de 21 a 27 de setembro de 2003.
Mês de referência - Foi setembro de 2003.
Período de referência de 30 dias - Foi o período de 29 de agosto a 27 de
setembro de 2003.
Período de referência de 60 dias - Foi o período de 30 de julho a 27 de
setembro de 2003.
Período de referência de 365 dias - Foi o período de 28 de setembro de 2002
a 27 de setembro de 2003.
Período de referência de menos de 4 anos - Foi o período de 28 de setembro
de 1998 a 27 de setembro de 2002.
Período de referência de 12 meses - Foi o período de outubro de 2002 a 27
de setembro de 2003.

PERÍODOS DE CAPTAÇÃO
Os períodos de captação são intervalos de tempo utilizados na investigação de
informações que devem ser consideradas para compor os resultados relativos a
determinados períodos de referência.
Período de captação de 23 dias - Foi o período de 29 de agosto a 20 de
setembro de 2003. A agregação da semana de referência com o período de captação
de 23 dias forma o período de referência de 30 dias, considerado para as pessoas que
procuravam de trabalho.
Período de captação de 30 dias - Foi o período de 30 de julho a 28 de agosto
de 2003. A agregação da semana de referência com os períodos de captação de 23
dias e 30 dias forma o período de referência de 60 dias, considerado para as pessoas
que procuravam de trabalho.
Período de captação de 305 dias - Foi o período de 28 de setembro de 2002 a
29 de julho de 2003. A agregação da semana de referência com os períodos de
captação de 23 dias, 30 dias e 305 dias forma o período de referência de 365 dias,
considerado para as pessoas que procuravam de trabalho.
Período de captação de 358 dias - Foi o período de 28 de setembro de 2002 a
20 de setembro de 2003. A agregação da semana de referência com o período de
captação de 358 dias forma o período de referência de 365 dias considerado para as
pessoas ocupadas.

DOMICÍLIO
Conceituou-se como domicílio o local de moradia estruturalmente separado e
independente, constituído por um ou mais cômodos.
A separação fica caracterizada quando o local de moradia é limitado por
paredes, muros, cercas etc., coberto por um teto, e permite que seus moradores se
isolem, arcando com parte ou todas as suas despesas de alimentação ou moradia.
A independência fica caracterizada quando o local de moradia tem acesso
direto, permitindo que seus moradores possam entrar e sair sem passar por local de
moradia de outras pessoas.
Classificaram-se os domicílios como particulares quando destinados a
habitação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas cujo relacionamento fosse ditado
por laços de parentesco, dependência doméstica ou, ainda, normas de convivência.
Como coletivos foram classificados os domicílios destinados à habitação de
pessoas em cujo relacionamento prevalecesse o cumprimento de normas
administrativas.

POPULAÇÃO RESIDENTE
A população residente foi composta pelos moradores presentes e ausentes, ou
seja, pelas pessoas que tinham a unidade domiciliar (domicílio particular ou unidade
de habitação em domicílio coletivo) como local de residência habitual e, na data da
entrevista, estavam presentes ou ausentes, temporariamente, por período não superior
a 12 meses em relação àquela data.
Excluíram-se da pesquisa as pessoas residentes em embaixadas, consulados e
legações e, também, as pessoas institucionalizadas residentes em domicílios coletivos
de estabelecimentos institucionais, tais como: os militares em caserna ou
dependências de instalações militares; os presos em penitenciárias; os internos em
escolas, orfanatos, asilos, hospitais etc.; e os religiosos em conventos, mosteiros etc.

SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO
A classificação da situação do domicílio é urbana ou rural, segundo a área de
localização do domicílio e tem por base a legislação vigente por ocasião da realização
do Censo Demográfico de 2000. Como situação urbana consideram-se as áreas
correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas
urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. Este
critério é, também, utilizado na classificação da população urbana e rural.

ESPÉCIE DO DOMICÍLIO
Os domicílios particulares foram classificados, segundo a espécie, da seguinte
forma:
Permanente - Para o domicílio localizado em casa, apartamento ou cômodo e
destinado à moradia; ou
Improvisado - Para o domicílio localizado em unidade que não tivesse
dependência destinada exclusivamente à moradia, tais como: loja, sala comercial etc.
Assim também foi considerado o prédio em construção, embarcação, carroça, vagão,
tenda, barraca, gruta etc., que estivesse servindo de moradia.

CARACTERÍSTICAS DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES
PERMANENTES

TIPO DO DOMICÍLIO
Os domicílios particulares permanentes foram classificados, quanto ao tipo,
em:

Casa - Para o domicílio que: ocupasse totalmente um prédio, de um ou mais
pavimentos, ou dois ou mais prédios, de um ou mais pavimentos, localizados no
mesmo terreno; ou ocupasse parte de um prédio, de um pavimento, que não tivesse
espaços comuns (tais como: vestíbulo, escada, corredor, portaria e outras
dependências) para servir aos domicílios particulares permanentes ali existentes.
Assim também foi considerado o domicílio situado em prédio de, no máximo, três
pavimentos em que as demais unidades existentes não fossem domicílios particulares
permanentes;
Apartamento - Para o domicílio situado em prédio de: um ou mais
pavimentos, com mais de um domicílio particular permanente, servidos por espaços
comuns (vestíbulo, escada, corredor, portaria e outras dependências); dois ou mais
pavimentos, com mais de um domicílio particular permanente, e com entradas
independentes para os andares; ou três ou mais pavimentos, em que as demais
unidades fossem não-residenciais; ou
Cômodo - Para o domicílio que ocupasse um ou mais cômodos de uma casa
de cômodos, cortiço, cabeça-de-porco etc.

MATERIAL DAS PAREDES
O material utilizado na construção das paredes externas do prédio em que se
situava o domicílio particular permanente foi classificado como:
Durável:
Alvenaria - Quando as paredes externas do prédio fossem
predominantemente de tijolo, adobe, pedra, concreto pré-moldado ou aparente, como,
também, de taipa revestida ou recobertas de mármore, metal, vidro ou lambris; ou
Madeira aparelhada - Quando as paredes externas do prédio fossem
predominantemente de madeira preparada para esta finalidade.
Não-durável:
Taipa não revestida - Quando as paredes externas do prédio fossem
predominantemente construídas de barro ou cal e areia com estacas e varas de
madeira, tabique, estuque ou pau-a-pique;
Madeira aproveitada - Quando as paredes externas do prédio fossem
predominantemente de madeira de embalagem, tapumes, andaimes etc.;
Palha - Quando
as
paredes
externas
predominantemente de sapé, folha ou casca de vegetal; ou

do

prédio

fossem

Outro material - Quando as paredes externas do prédio fossem
predominantemente de material não-durável distinto dos anteriores.

MATERIAL DA COBERTURA
O material utilizado na construção da cobertura do domicílio particular
permanente foi classificado como:
Durável:
Telha - Quando a cobertura do domicílio fosse predominantemente de telha de
barro cozido, cimento-amianto, alumínio-madeira, plástico, acrílico ou similares;
Laje de concreto - Quando a cobertura do domicílio fosse predominantemente
de laje de concreto fundido no local ou pré-fabricado; ou
Madeira aparelhada - Quando a cobertura do
predominantemente de madeira preparada para esta finalidade.

domicílio

fosse

Não-durável:
Zinco - Quando a cobertura do domicílio fosse predominantemente de
zinco, folha de flandres ou alumínio;
Madeira aproveitada - Quando a cobertura do domicílio fosse
predominantemente de madeira de embalagens, tapumes, andaimes etc.;
Palha - Quando a cobertura do domicílio fosse predominantemente de
sapé, folha ou casca de vegetal; ou
Outro material - Quando a cobertura do domicílio
predominantemente de material não-durável distinto dos anteriores.

fosse

CÔMODO
Considerou-se como cômodo todo compartimento, coberto por um teto e
limitado por paredes, que fosse parte integrante do domicílio particular permanente,
com exceção de corredor, alpendre, varanda aberta, garagem, depósito e outros
compartimentos utilizados para fins não-residenciais.

DORMITÓRIO
Considerou-se como dormitório o cômodo que estivesse, em caráter
permanente, sendo utilizado para esta finalidade por morador do domicílio particular
permanente.

GARAGEM PARA AUTOMÓVEL

Investigou-se se o domicílio particular permanente tinha garagem como parte
integrante.
Considerou-se como garagem o cômodo, espaço ou vaga, coberta ou não, no
prédio ou terreno em que se localizava o domicílio, destinado à guarda de automóvel.

CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO DO DOMICÍLIO
Os domicílios particulares permanentes foram classificados, quanto à condição
de ocupação, em:
Próprio - já pago - Para o domicílio de propriedade, total ou parcial, de
morador e que estivesse integralmente quitado, independentemente da condição de
ocupação do terreno;
Próprio - ainda pagando - Para o domicílio de propriedade, total ou parcial,
de morador e que não estivesse integralmente quitado, independentemente da
condição de ocupação do terreno;
Alugado - Para o domicílio cujo aluguel fosse, totalmente ou parcialmente,
pago por morador;
Cedido por empregador - Para o domicílio cedido gratuitamente por
empregador (particular ou público) de morador, ainda que mediante uma taxa de
ocupação ou conservação;
Cedido de outra forma - Para o domicílio cedido gratuitamente por
instituição ou pessoa não-moradora (parente ou não), ainda que mediante uma taxa de
ocupação ou conservação; ou
Outra condição - Para o domicílio ocupado em condição diferente das
anteriormente arroladas, como, por exemplo, no caso de invasão.

ALUGUEL MENSAL
Para os domicílios particulares permanentes alugados investigou-se o valor do
aluguel relativo ao mês de referência.

PRESTAÇÃO MENSAL
Para os domicílios particulares permanentes em aquisição investigou-se o
valor da prestação relativa ao mês de referência.

PROPRIEDADE DO TERRENO

Para os domicílios particulares permanentes próprios, já quitados ou em
aquisição, foi investigado se estavam localizados em terreno de propriedade, total ou
parcial, de morador, estando integralmente pago ou não.

ARÉA CONSTRUÍDA DO DOMICÍLIO
Investigou-se a área total construída, em metros quadrados, dos domicílios
particulares permanentes.

VALOR DO DOMICÍLIO
Para os domicílios particulares permanentes, foi pesquisado o valor estimado
do domicílio no mês de referência.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Investigou-se a existência de água canalizada nos domicílios particulares
permanentes e a sua proveniência.
Quanto à existência de água canalizada, os domicílios foram classificados em:
Com canalização interna - Para o domicílio que tivesse água canalizada para,
pelo menos, um cômodo; ou
Sem canalização interna - Para o domicílio que não tivesse água canalizada
para nenhum cômodo.
A proveniência da água utilizada nos domicílios foi classificada em:
Rede geral - Quando o domicílio fosse servido por água proveniente de uma
rede geral de distribuição, com canalização interna ou, pelo menos, para o terreno ou
propriedade em que se situava;
Poço ou nascente - Quando o domicílio fosse servido por água, com
canalização interna, proveniente de poço ou nascente ou, sem canalização interna,
proveniente de poço ou nascente localizado no terreno ou na propriedade em que se
situava; ou
Outra proveniência - Quando o domicílio fosse servido por água proveniente
de reservatório abastecido por carro-pipa, coleta de chuva ou outra procedência que
não se enquadrasse nas anteriormente descritas.

BANHEIRO OU SANITÁRIO

Investigou-se a existência de banheiro ou sanitário, para uso dos moradores,
no domicílio particular permanente ou no terreno ou na propriedade em que estava
situado. Pesquisou-se, também, se o banheiro ou sanitário era de uso exclusivo ou
comum dos moradores de mais de um domicílio particular permanente.
Considerou-se como banheiro o cômodo destinado a banho e que também
dispusesse de vaso sanitário ou buraco para dejeções.
Considerou-se como sanitário o cômodo ou o local limitado por paredes de
qualquer material, coberto, ou não, por um teto e que dispusesse de vaso sanitário ou
buraco para dejeções.
Investigou-se, ainda, o número de banheiros ou sanitários de uso exclusivo
dos moradores em domicílios particulares permanentes

ESGOTAMENTO SANITÁRIO
O escoadouro do banheiro ou sanitário de uso dos moradores dos domicílios
particulares permanentes foi classificado, quanto ao tipo, em:
Rede coletora de esgoto ou pluvial - Quando a canalização das águas
servidas e dos dejetos estivesse ligada a um sistema de coleta que os conduzisse para
um desaguadouro geral da área, região ou município, mesmo que o sistema não
dispusesse de estação de tratamento da matéria esgotada;
Fossa séptica ligada à rede coletora de esgoto ou pluvial - Quando as águas
servidas e os dejetos fossem esgotados para uma fossa, onde passavam por um
processo de tratamento ou decantação, sendo a parte líquida canalizada para um
desaguadouro geral da área, região ou município;
Fossa séptica não ligada à rede coletora de esgoto ou pluvial - Quando as
águas servidas e os dejetos fossem esgotados para uma fossa, onde passavam por um
processo de tratamento ou decantação, sendo a parte líquida absorvida no próprio
terreno;
Fossa rudimentar - Quando os dejetos fossem esgotados para uma fossa
rústica (fossa negra, poço, buraco etc.);
Vala - Quando os dejetos fossem esgotados diretamente para uma vala a céu
aberto;
Direto para rio, lago ou mar - Quando os dejetos fossem esgotados
diretamente para rio, lago ou mar; ou
Outra forma - Quando o escoadouro não se enquadrasse em quaisquer dos
tipos descritos anteriormente.

DESTINO DO LIXO
O lixo proveniente dos domicílios particulares permanentes foi classificado de
acordo com os seguintes destinos:
Coletado diretamente - Quando o lixo fosse coletado diretamente por serviço
ou empresa de limpeza, pública ou privada, que atendia ao logradouro em que se
situava o domicílio;
Coletado indiretamente - Quando o lixo fosse depositado em caçamba,
tanque ou depósito de serviço ou empresa de limpeza, pública ou privada, que
posteriormente o recolhia;
Queimado ou enterrado na propriedade - Quando o lixo fosse queimado ou
enterrado no terreno ou na propriedade em que se situava o domicílio;
Jogado em terreno baldio ou logradouro - Quando o lixo fosse jogado,
queimado ou enterrado em terreno baldio ou logradouro;
Jogado em rio, lago ou mar - Quando o lixo fosse jogado nas águas ou nas
margens de rio, lago ou mar; ou
Outro destino - Quando o lixo tivesse outro destino que não se enquadrasse
nos anteriormente descritos.

FORMA DE ILUMINAÇÃO
A forma de iluminação utilizada no domicílio particular permanente foi
classificada em:
Elétrica - Quando o domicílio tivesse iluminação elétrica proveniente de rede
geral, gerador, conversor de energia solar etc.;
Óleo, querosene ou gás de botijão - Quando o domicílio fosse iluminado por
lampião a óleo, querosene ou gás liqüefeito de petróleo; ou
Outra forma - Quando a iluminação do domicílio não se enquadrasse nas
formas descritas anteriormente ou inexistisse.

TELEFONE
Nos domicílios particulares permanentes investigou-se a existência de linha
telefônica fixa (telefone fixo convencional) instalada, mesmo que fosse partilhada
com outra unidade, domiciliar ou não-residencial, de ramal de uma central telefônica
comunitária etc.. Pesquisou-se, também, se algum morador do domicílio particular
permanente tinha linha telefônica móvel (telefone móvel celular).

FOGÃO
Pesquisou-se, nos domicílios particulares permanentes, a existência de fogão
de duas ou mais bocas, ainda que fosse construído de alvenaria ou portátil. Para os
que não tivessem este tipo de fogão, investigou-se a existência de fogão de uma boca,
ainda que fosse de alvenaria ou portátil.
Para os domicílios em que havia fogão foi pesquisado o tipo de combustível
nele utilizado: gás de botijão (gás liqüefeito de petróleo), gás canalizado, lenha,
carvão, energia elétrica ou outro combustível.

FILTRO DE ÁGUA
Investigou-se a existência de filtro de água ou de aparelho para filtrar ou
purificar a água, nos domicílios particulares permanentes.

RÁDIO
Nos domicílios particulares permanentes pesquisou-se a existência de rádio,
mesmo que fizesse parte de conjunto que acoplasse outros aparelhos, tais como:
rádio-gravador, rádio toca-fitas etc.

TELEVISÃO
Nos domicílios particulares permanentes pesquisou-se a existência de
televisão em cores e, para os que não tinham este tipo de aparelho, investigou-se a
existência de televisão em preto e branco.

GELADEIRA
Nos domicílios particulares permanentes pesquisou-se a existência de
geladeira de duas portas (ou seja, o aparelho que acopla dois compartimentos
independentes, sendo um de refrigeração e o outro de congelamento de alimentos) e
para os que não tivessem este tipo de aparelho, investigou-se a existência de geladeira
de uma porta.

FREEZER
Nos domicílios particulares permanentes pesquisou-se a existência de freezer.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Nos domicílios particulares permanentes pesquisou-se a existência de máquina
de lavar roupa (aparelho que desenvolve, de forma automática, todas as etapas da
lavagem de roupa, desde a entrada de água na máquina, passando pelos processos de
agitação e enxágüe, até o de centrifugação).

MICROCOMPUTADOR
Nos domicílios particulares permanentes pesquisou-se a existência de
microcomputador, inclusive portátil.

ACESSO À INTERNET
Nos domicílios particulares permanentes em que havia microcomputador foi
pesquisado se era utilizado para acessar à internet.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

IDADE
A investigação da idade foi feita por meio da pesquisa do dia, mês e ano de
nascimento da pessoa ou da idade presumida da pessoa que não soubesse a data de
nascimento. A idade foi calculada em relação à data de referência. As pessoas que não
declararam a data de nascimento nem a idade presumida foram reunidas no grupo
“idade ignorada”.

FAMÍLIA
Considerou-se como família o conjunto de pessoas ligadas por laços de
parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência, que residissem na
mesma unidade domiciliar e, também, a pessoa que morasse só em uma unidade
domiciliar.
Entendeu-se por dependência doméstica a relação estabelecida entre a pessoa
de referência e os empregados domésticos e agregados da família e por normas de
convivência as regras estabelecidas para o convívio de pessoas que morassem juntas
sem estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica.
Definiram-se como famílias conviventes aquelas constituídas por, no mínimo,
duas pessoas cada uma, que residissem na mesma unidade domiciliar.

CONDIÇÃO NO DOMICÍLIO E NA FAMÍLIA

Dentro de cada unidade domiciliar e de cada família as pessoas foram
classificadas em função da relação com a pessoa de referência ou com o seu cônjuge,
de acordo com as seguintes definições:
Pessoa de referência - Pessoa responsável pela unidade domiciliar (ou pela
família) ou que assim fosse considerada pelos demais membros;
Cônjuge - Pessoa que vivia conjugalmente com a pessoa de referência da
unidade domiciliar (ou da família), existindo ou não o vínculo matrimonial;
Filho - Pessoa que era filho, enteado, filho adotivo ou de criação da pessoa de
referência da unidade domiciliar (ou da família) ou do seu cônjuge;
Outro parente - Pessoa que tinha qualquer outro grau de parentesco com a
pessoa de referência da unidade domiciliar (ou da família) ou com o seu cônjuge;
Agregado - Pessoa que não era parente da pessoa de referência da unidade
domiciliar (ou da família) nem do seu cônjuge e não pagava hospedagem nem
alimentação;
Pensionista - Pessoa que não era parente da pessoa de referência da unidade
domiciliar (ou da família) nem do seu cônjuge e pagava hospedagem ou alimentação;
Empregado doméstico - Pessoa que prestava serviço doméstico remunerado
em dinheiro ou somente em benefícios a membro(s) da unidade domiciliar (ou da
família); ou
Parente do empregado doméstico - Pessoa que era parente do empregado
doméstico e não prestava serviço doméstico remunerado a membro(s) da unidade
domiciliar (ou da família).

COR OU RAÇA
Consideraram-se cinco categorias para a pessoa se classificar quanto à
característica cor ou raça: branca, preta, amarela (compreendendo-se nesta categoria a
pessoa que se declarou de raça amarela), parda (incluindo-se nesta categoria a pessoa
que se declarou mulata, cabocla, cafuza, mameluca ou mestiça de preto com pessoa de
outra cor ou raça) e indígena (considerando-se nesta categoria a pessoa que se
declarou indígena ou índia).

MÃE VIVA
Foi pesquisado se a mãe que gerou a pessoa estava viva e, em caso afirmativo,
se residia na mesma unidade domiciliar.

CARACTERÍSTICAS DE MIGRAÇÃO

NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO E À UNIDADE DA
FEDERAÇÃO
Investigou-se a naturalidade em relação ao município e à Unidade da
Federação de residência da pessoa. A pessoa que nasceu fora do lugar em que a mãe
residia, em decorrência dela ter estado afastada, temporariamente, para o parto, foi
considerada como natural do município e da Unidade da Federação ou país
estrangeiro de residência materna naquela ocasião.

LUGAR DE NASCIMENTO
Para as pessoas não naturais da Unidade da Federação de residência
pesquisou-se a Unidade da Federação ou país estrangeiro de nascimento.

TEMPO DE RESIDÊNCIA NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Para as pessoas não naturais do Estado de residência e para as naturais que já
moraram em outra Unidade da Federação ou país estrangeiro investigou-se o tempo
ininterrupto de moradia na Unidade da Federação de residência, contado até a data de
referência.

LUGAR DE RESIDÊNCIA HÁ 5 ANOS DA DATA DE REFERÊNCIA
Investigou-se o lugar (Unidade da Federação ou país estrangeiro) em que
residiam há cinco anos da data de referência, para as pessoas, naturais e não naturais,
que não moravam na Unidade da Federação de residência naquela data.

LUGAR DE RESIDÊNCIA ANTERIOR
Para as pessoas não naturais do Estado de residência e para as naturais que já
moraram em outra Unidade da Federação ou país estrangeiro investigou-se o último
lugar (Unidade da Federação ou país estrangeiro) em que residiram anteriormente.

TEMPO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO
Para as pessoas não naturais do município de residência e para as naturais que
já moraram em outro município ou país estrangeiro investigou-se o tempo ininterrupto
de moradia no município de residência, contado até a data de referência.

CARACTERÍSTICAS DE EDUCAÇÃO

ALFABETIZAÇÃO
Considerou-se como alfabetizada a pessoa capaz de ler e escrever pelo menos
um bilhete simples no idioma que conhecesse.

ESTUDANTE
Foi definida como estudante a pessoa que freqüentava curso regular (do ensino
fundamental, ensino médio, primeiro grau, segundo grau ou superior de graduação),
de mestrado ou doutorado, pré-escolar, de alfabetização de adultos, supletivo
ministrado em escola ou pré-vestibular.
A pessoa que freqüentava somente curso de especialização profissional, de
extensão cultural (idioma, costura, datilografia etc.) ou supletivo por meio de rádio,
televisão ou correspondência não foi classificada como estudante.

FREQÜÊNCIA A ESCOLA OU CRECHE
Foi pesquisado se a pessoa era estudante (ou seja, se freqüentava escola em
curso de ensino regular, ensino supletivo ministrado em escola, mestrado, doutorado,
pré-vestibular, pré-escolar ou alfabetização de adultos) ou freqüentava creche. Para a
pessoa que não era estudante e nem freqüentava creche foi investigado se já havia
freqüentado escola (curso de ensino regular, ensino supletivo, mestrado, doutorado,
pré-escolar ou alfabetização de adultos) ou creche.
Para a pessoa que era estudante foram pesquisados a série e o nível ou grau do
ensino do curso que freqüentava. Para a pessoa que não era estudante, mas já havia
freqüentado escola, foi investigado o nível ou grau do ensino do curso mais elevado
que freqüentou, a última série concluída e se o curso foi concluído.
O sistema de ensino regular atualmente em vigor compreende: o ensino
fundamental, o médio e o superior de graduação. O sistema de ensino regular anterior,
mas que ainda pode ser encontrado em vigor, compreende: o primeiro grau, o segundo
grau e o terceiro grau ou superior. O sistema de ensino regular anterior a estes dois
compreendia: o elementar, o médio primeiro ciclo, o médio segundo ciclo e o
superior.
Considerou-se como creche o estabelecimento, juridicamente regulamentado
ou não, destinado a dar assistência a crianças nas primeiras idades.

REDE DE ENSINO
Foi investigado se a escola ou creche que a pessoa freqüentava pertencia à
rede pública (federal, estadual ou municipal) ou particular.

ANOS DE ESTUDO

A classificação segundo os anos de estudo foi obtida em função da série e do
grau que a pessoa estava freqüentando ou havia freqüentado, considerando a última
série concluída com aprovação. A correspondência foi feita de forma que cada série
concluída com aprovação correspondeu a 1 ano de estudo. A contagem dos anos de
estudo teve início em 1 ano, a partir da primeira série concluída com aprovação de
curso de ensino fundamental, de primeiro grau ou elementar; em 5 anos de estudo, a
partir da primeira série concluída com aprovação de curso de médio primeiro ciclo;
em 9 anos de estudo, a partir da primeira série concluída com aprovação de curso de
ensino médio, de segundo grau ou de médio segundo ciclo; em 12 anos de estudo, a
partir da primeira série concluída com aprovação de curso superior de graduação. As
pessoas que não declararam a série e o grau ou com informações incompletas ou que
não permitissem a sua classificação foram reunidas no grupo de anos de estudo “não
determinados ou sem declaração”.

CARACTERÍSTICAS DE TRABALHO E RENDIMENTO

TRABALHO
Considerou-se como trabalho em atividade econômica o exercício de:
a) Ocupação remunerada em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios
(moradia, alimentação, roupas etc.) na produção de bens e serviços;
b) Ocupação remunerada em dinheiro ou benefícios (moradia, alimentação,
roupas etc.) no serviço doméstico;
c) Ocupação sem remuneração na produção de bens e serviços, desenvolvida
durante pelo menos uma hora na semana:
- em ajuda a membro da unidade domiciliar que tivesse trabalho como:
empregado na produção de bens primários (que compreende as atividades
da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal ou mineral, caça,
pesca e piscicultura), conta própria ou empregador;
- em ajuda a instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo; ou
- como aprendiz ou estagiário;
d) Ocupação desenvolvida, durante pelo menos uma hora na semana:
- na produção de bens, do ramo que compreende as atividades da
agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura,
destinados à própria alimentação de pelo menos um membro da unidade
domiciliar; ou

- na construção de edificações, estradas privativas, poços e outras
benfeitorias (exceto as obras destinadas unicamente à reforma) para o
próprio uso de pelo menos um membro da unidade domiciliar.
Portanto, no conceito de trabalho caracterizam-se as condições de:
- Trabalho remunerado (itens a e b);
- Trabalho não remunerado (item c); e
- Trabalho na produção para o próprio consumo ou na construção para o
próprio uso (item d).

PROCURA DE TRABALHO
Definiu-se como procura de trabalho a tomada de alguma providência efetiva
para conseguir trabalho, ou seja, o contato estabelecido com empregadores; a
prestação de concurso; a inscrição em concurso; a consulta a agência de emprego,
sindicato ou órgão similar; a resposta a anúncio de emprego; a solicitação de trabalho
a parente, amigo, colega ou por meio de anúncio; a tomada de medida para iniciar
negócio; etc.

CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO
As pessoas foram classificadas, quanto à condição de ocupação no período de
referência especificado (semana de referência ou período de referência de 365 dias),
em ocupadas e desocupadas.

PESSOAS OCUPADAS
Foram classificadas como ocupadas no período de referência especificado
(semana de referência ou período de referência de 365 dias ou de menos de 4 anos) as
pessoas que tinham trabalho durante todo ou parte desse período. Incluíram-se, ainda,
como ocupadas as pessoas que não exerceram o trabalho remunerado que tinham no
período especificado por motivo de férias, licença, greve etc.

PESSOAS DESOCUPADAS
Foram classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho que tomaram
alguma providência efetiva de procura trabalho no período de referência especificado
(semana de referência ou período de referência de 365 dias).

CONDIÇÃO DE ATIVIDADE

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de atividade no período de
referência especificado (semana de referência ou período de referência de 365 dias),
em economicamente ativas e não economicamente ativas.

PESSOAS ECONOMICAMENTE ATIVAS
As pessoas economicamente ativas no período de referência especificado
(semana de referência ou período de referência de 365 dias) compuseram-se das
pessoas ocupadas e desocupadas nesse período.

PESSOAS NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS
Foram definidas como não economicamente ativas no período de referência
especificado (semana de referência ou período de referência de 365 dias) as pessoas
que não foram classificadas como ocupadas nem desocupadas nesse período.

EMPREENDIMENTO
Definiu-se como empreendimento a empresa, a instituição, a entidade, a firma,
o negócio etc., ou, ainda, o trabalho sem estabelecimento, desenvolvido
individualmente ou com ajuda de outras pessoas (empregados, sócios ou
trabalhadores não remunerados). Portanto, um empreendimento pode ser constituído
por um ou mais estabelecimentos ou não ter estabelecimento.
Por convenção, o trabalho no serviço doméstico remunerado foi considerado
como se fosse um empreendimento, independentemente do número unidades
domiciliares em que a pessoa prestava este serviço.

NÚMERO DE TRABALHOS
Pesquisou-se o número de trabalhos, ou seja, em quantos empreendimentos a
pessoa teve trabalho no período de referência especificado (semana de referência ou
período de referência de 365 dias).
O trabalho na produção para o próprio consumo ou na construção para o
próprio uso somente foi contado para a pessoa que não houvesse tido qualquer outro
trabalho remunerado ou sem remuneração no período de referência especificado
(semana de referência ou período de referência de 365 dias).

TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERÊNCIA
Considerou-se como principal da semana de referência o único trabalho que a
pessoa teve nesse período.

Para a pessoa que teve mais de um trabalho, ou seja, para a pessoa ocupada em
mais de um empreendimento na semana de referência, adotaram-se os seguintes
critérios, obedecendo a ordem enumerada, para definir o principal desse período:
1o) O trabalho da semana de referência no qual teve mais tempo de
permanência no período de referência de 365 dias foi considerado como
principal;
2o) Em caso de igualdade no tempo de permanência no período de referência
de 365 dias, considerou-se como principal o trabalho remunerado da
semana de referência ao qual a pessoa normalmente dedicava maior
número de horas semanais. Este mesmo critério foi adotado para definir o
trabalho principal da pessoa que, na semana de referência, teve somente
trabalhos não remunerados e que apresentaram o mesmo tempo de
permanência no período de referência de 365 dias; e
3o) Em caso de igualdade, também, no número de horas trabalhadas,
considerou-se como principal o trabalho da semana de referência que
normalmente proporcionava maior rendimento.

TRABALHO SECUNDÁRIO DA SEMANA DE REFERÊNCIA
Foram investigadas as seguintes características relacionadas ao trabalho
secundário da semana de referência: ocupação, atividade, posição na ocupação,
categoria e setor (público ou privado) do emprego, contribuição para instituto de
previdência, horas trabalhadas e rendimento.
Para definir o trabalho secundário da pessoa que trabalhava em três ou mais
empreendimentos na semana de referência, excluiu-se o trabalho principal e,
aplicaram-se aos demais os mesmos critérios, obedecendo a ordem enumerada, que
foram utilizados para selecionar o principal desse período.
Para os trabalhos da semana de referência que não foram definidos como
principal nem secundário, pesquisaram-se as seguintes características: contribuição
para instituto de previdência, horas trabalhadas e rendimento.

TRABALHO PRINCIPAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA DE 365 DIAS
Considerou-se como principal do período de referência de 365 dias o único
trabalho que a pessoa teve nesse período.
Para a pessoa que teve mais de um trabalho, ou seja, para a pessoa ocupada em
mais de um empreendimento no período de referência de 365 dias, adotaram-se os
seguintes critérios, obedecendo a ordem enumerada, para definir o principal desse
período:
1o) O trabalho no qual teve mais tempo de permanência no período de
referência de 365 dias foi considerado como principal;

2o) Em caso de igualdade no tempo de permanência no período de referência
de 365 dias, considerou-se como principal o definido como tal para a
semana de referência. No caso da pessoa sem trabalho na semana de
referência e que teve igualdade no tempo de permanência, considerou-se
como principal o trabalho remunerado do período de referência de 365 dias
ao qual a pessoa normalmente dedicava maior número de horas semanais.
Este mesmo critério foi adotado para definir o trabalho principal da pessoa
sem trabalho na semana de referência e que teve somente trabalhos não
remunerados e que apresentaram o mesmo tempo de permanência no
período de referência de 365 dias; e
3o) Para a pessoa sem trabalho na semana de referência, em caso de igualdade,
também, no número de horas trabalhadas, considerou-se como principal o
último trabalho do qual a pessoa saiu no período de referência de 365 dias.

TRABALHO PRINCIPAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA DE MENOS DE 4
ANOS
Considerou-se como principal do período de referência de menos de 4 anos o
último trabalho do qual a pessoa saiu nesse período.
Foram investigadas as seguintes características relacionadas ao trabalho do
período de menos de 4 anos: ocupação, atividade, posição na ocupação e categoria do
emprego.

OCUPAÇÃO
Definiu-se ocupação como sendo o cargo, função, profissão ou ofício exercido
pela pessoa.

CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÕES
As ocupações foram classificadas utilizando a Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO-Domiciliar, que é uma adaptação da Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO para as pesquisas domiciliares. Para esta adaptação às pesquisas
domiciliares o IBGE utilizou a estrutura da CBO, que ainda estava sendo validada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego em setembro de 1999. A CBO-Domiciliar
mantém-se idêntica à CBO no nível mais agregado - grande grupo - e reagrupa
algumas famílias ocupacionais, subgrupos e subgrupos principais, considerando as
dificuldades de sua captação com precisão em pesquisas domiciliares. Desta forma, a
PNAD adere às padronizações nacional e internacional de classificação de ocupações,
uma vez que a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO - tem como referência a
International Standard Classification of Occupations - ISCO-88 (Classificação
Internacional Uniforme de Ocupações - CIUO-88).

No Anexo I encontra-se a composição dos grupamentos ocupacionais
apresentados nas tabelas e, no Anexo II, a relação das ocupações com os seus códigos.

ATIVIDADE
A classificação da atividade do empreendimento foi obtida por meio da
finalidade ou do ramo de negócio da organização, empresa ou entidade para a qual a
pessoa trabalhava. Para os trabalhadores por conta própria a classificação foi feita de
acordo com a ocupação exercida.

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES
As atividades foram classificadas utilizando a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE-Domiciliar, que é uma adaptação da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE para as pesquisas domiciliares. A
CNAE-Domiciliar mantém-se idêntica à CNAE nos níveis mais agregados - seção e
divisão, com exceção das divisões do comércio em que não se distingue o varejo e
atacado - reagrupa classes onde o detalhamento foi considerado inadequado para as
pesquisas domiciliares e desagrega algumas atividades de serviços que têm nestas
pesquisas sua única fonte de cobertura. Desta forma, a PNAD adere às padronizações
nacional e internacional de classificação de atividades econômicas, uma vez que a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE tem como referência a
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities - ISIC, 3a
revisão, das Nações Unidas.
No Anexo III encontra-se a composição dos grupamentos de atividade
apresentados nas tabelas e, no Anexo IV, a relação das atividades com seus códigos.

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO
Foram definidas oito categorias de posição na ocupação:
Empregado - Pessoa que trabalhava para um empregador (pessoa física ou
jurídica), geralmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e
recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou
benefícios (moradia, comida, roupas etc.). Nesta categoria incluiu-se a pessoa que
prestava o serviço militar obrigatório e, também, o sacerdote, ministro de igreja,
pastor, rabino, frade, freira e outros clérigos;
Trabalhador doméstico - Pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico
remunerado em dinheiro ou benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares;
Conta própria - Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio
empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado e contando, ou não, com
a ajuda de trabalhador não remunerado;

Empregador - Pessoa que trabalhava
empreendimento, com pelo menos um empregado;

explorando

o

seu

próprio

Trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar - Pessoa que
trabalhava sem remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, em ajuda a
membro da unidade domiciliar que era: empregado na produção de bens primários
(que compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal
ou mineral, caça, pesca e piscicultura), conta própria ou empregador;
Outro trabalhador não remunerado - Pessoa que trabalhava sem
remuneração, durante pelo menos uma hora na semana, como aprendiz ou estagiário
ou em ajuda a instituição religiosa, beneficente ou de cooperativismo;
Trabalhador na produção para o próprio consumo - Pessoa que trabalhava,
durante pelo menos uma hora na semana, na produção de bens do ramo que
compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal,
pesca e piscicultura, para a própria alimentação de pelo menos um membro da
unidade domiciliar; e
Trabalhador na construção para o próprio uso - Pessoa que trabalhava,
durante pelo menos uma hora na semana, na construção de edificações, estradas
privativas, poços e outras benfeitorias (exceto as obras destinadas unicamente à
reforma) para o próprio uso de pelo menos um membro da unidade domiciliar.
Para efeito de divulgação, em todas as tabelas que apresentam a classificação
por posição na ocupação, as categorias trabalhador não remunerado membro da
unidade domiciliar e outro trabalhador não remunerado foram reunidas em uma
única, que recebeu a denominação de não remunerado.

EMPREGO TEMPORÁRIO E PERMANENTE
As pessoas que eram empregadas em empreendimento do ramo que
compreende a agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura
e nos serviços auxiliares deste ramo foram classificadas em dois tipos:
Empregado temporário - Quando a duração do contrato ou acordo de
trabalho, verbal ou escrito, tivesse um término estabelecido, ainda que pudesse ser
renovado; ou
Empregado permanente - Quando a duração do contrato ou acordo de
trabalho, verbal ou escrito, não tivesse um término estabelecido.

RECEBIMENTO EM ÁREA PARA PRODUÇÃO
Para as pessoas que eram empregadas permanentes em empreendimento de
atividade da agricultura, silvicultura ou de criação de bovinos, bubalinos, caprinos,
ovinos ou suínos foi pesquisado se recebiam área, no interior do estabelecimento em

que trabalhavam, cedida pelo empregador, para desenvolver produção de agricultura
ou pecuária para si próprias.

PARCERIA COM O EMPREGADOR
Para as pessoas que eram empregadas permanentes em empreendimento do
ramo que compreende a agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e
piscicultura foi investigado se trabalhavam em regime de parceria com o empregador,
ou seja, se recebiam parte da produção do seu trabalho (meia, terça, quarta etc.) como
pagamento, ainda que associada ao recebimento de uma parcela em dinheiro.

ÁREA DO EMPREENDIMENTO
Para as pessoas que, no trabalho principal da semana de referência, eram conta
própria ou empregadoras em empreendimento de atividade da agricultura, silvicultura
ou de criação de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos ou suínos pesquisaram-se as
áreas das terras que compunham o empreendimento. As equivalências em m2 das
unidades de medida de superfície encontram-se no Anexo V.

CONDIÇÃO EM RELAÇÃO AO EMPREENDIMENTO
Para as pessoas que eram conta própria ou empregadoras em empreendimento
do ramo que compreende a agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca
e piscicultura, foram definidas oito condições em relação ao empreendimento:
Parceiro - Pessoa que explorava o empreendimento em bem, móvel ou
imóvel, de propriedade de terceiros, cujo uso era pago com uma parte da produção,
previamente ajustada (metade, terça-parte, quarta-parte etc.). Para a pessoa
classificada como parceira no trabalho principal da semana de referência foi
pesquisada a parceria contratada (meia, terça, quarta, quinta ou outra);
Arrendatário - Pessoa que explorava o empreendimento em bem, móvel ou
imóvel, de propriedade de terceiros, cujo uso era pago com uma quantia fixa (em
dinheiro ou sua equivalência em produtos) ou serviços, previamente ajustados. Para a
pessoa classificada como arrendatária no trabalho principal da semana de referência
foi pesquisada a forma contratada de pagamento do arrendamento (somente dinheiro;
somente produto; somente serviço; dinheiro e produto; dinheiro e serviço; produto e
serviço; e dinheiro, produto e serviço);
Posseiro - Pessoa que explorava o empreendimento em bem, móvel ou imóvel,
de propriedade de terceiros, sem ter consentimento para usá-lo e nada pagando;
Cessionário - Pessoa que explorava o empreendimento em bem, móvel ou
imóvel, de propriedade de terceiros, com consentimento para usá-lo sem nada pagar;

Proprietário - Pessoa que explorava o empreendimento em bem, móvel ou
imóvel, de sua propriedade, total ou parcial, inclusive em regime de usufruto, foreiro
etc.; ou
Outra condição - Pessoa que explorava o empreendimento em condição
distinta das anteriores.

COMPROMISSO PRÉVIO DE VENDA DA PRODUÇÃO PRINCIPAL DO
EMPREENDIMENTO
Para as pessoas que, no trabalho principal da semana de referência, eram conta
própria ou empregadoras em empreendimento do ramo que compreende a agricultura,
silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, foi investigado se tinham
assumido, previamente, o compromisso de vender a alguma pessoa (física ou
jurídica), pelo menos, parte da produção principal do empreendimento:

COMPRADOR DA PRODUÇÃO PRINCIPAL DO EMPREENDIMENTO
Para as pessoas que, no trabalho principal da semana de referência, eram conta
própria ou empregadoras em empreendimento do ramo que compreende a agricultura,
silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura e, no período de
referência de 365 dias, venderam alguma parte da produção principal do
empreendimento, foi investigado o tipo de comprador (pessoa física ou jurídica) que
adquiriu a totalidade ou maior parte dessa produção vendida, de acordo com a
seguinte classificação:
Empresa - Quando o comprador foi uma empresa privada, exceto cooperativa
ou empresa do proprietário do bem utilizado para o empreendimento;
Cooperativa - Quando o comprador foi uma cooperativa de produção,
comercialização ou de outro tipo;
Governo - Quando o comprador foi uma entidade do governo (federal,
estadual ou municipal, abrangendo, além da administração direta, suas fundações,
autarquias e empresas públicas ou de economia mista);
Proprietário do bem utilizado no empreendimento - Quando o comprador
foi o proprietário (pessoa física ou jurídica) do bem utilizado para o empreendimento;
Intermediário particular - Quando o comprador foi um intermediário
particular (pessoa física ou jurídica), exclusive o proprietário do bem utilizado para o
empreendimento;
Consumidor direto - Quando a produção foi adquirida diretamente por
consumidores; ou

Outro comprador - Quando o tipo de comprador não se enquadrou nos
descritos anteriormente.

CONSUMO DE PRODUÇÃO DO EMPREENDIMENTO NO DOMICÍLIO
Para as pessoas que, no trabalho principal da semana de referência, eram conta
própria ou empregadoras em empreendimento do ramo que compreende a agricultura,
silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, foi investigado se, no
mês de referência, algum produto de atividade, da agricultura, silvicultura, pecuária,
extração vegetal, pesca e piscicultura, desenvolvida no empreendimento foi
consumido como alimentação por um ou mais moradores da unidade domiciliar. No
caso de ter havido esse consumo no mês de referência, foi pesquisado, ainda, se até a
metade ou mais da metade da alimentação consumida pelos moradores na unidade
domiciliar era retirada de produção, da agricultura, silvicultura, pecuária, extração
vegetal, pesca e piscicultura, desenvolvida no empreendimento para venda ou para o
próprio consumo por qualquer morador.

JORNADA DIURNA E NOTURNA
Para as pessoas que eram empregadas (exceto para os empregados em
empreendimento do ramo que compreende a agricultura, silvicultura, pecuária,
extração vegetal, pesca e piscicultura e para os empregados temporários nos serviços
auxiliares deste ramo) no trabalho principal da semana de referência foi investigado
se a jornada normal desse trabalho era integralmente noturna ou diurna.
Entendeu-se por jornada diurna qualquer período de tempo decorrido no
intervalo fechado que se estende das 5:00 horas às 22:00 horas do mesmo dia.
Entendeu-se por jornada noturna qualquer período de tempo decorrido no
intervalo fechado que se estende das 22:00 horas de um dia às 5:00 horas da manhã do
dia seguinte.

SETOR DO EMPREGO
Para as pessoas que eram empregadas (exceto para os empregados,
permanentes e temporários, em empreendimento do ramo que compreende a
agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura e para os
empregados temporários nos serviços auxiliares deste ramo) foi investigado se o
empreendimento para o qual trabalhavam era do setor público (federal, estadual ou
municipal, abrangendo, além da administração direta, as suas fundações, autarquias e
empresas públicas e de economia mista) ou privado.

ÁREA DO SETOR PÚBLICO

Para as pessoas que eram empregadas do setor público foi investigado se o
empreendimento para o qual trabalhavam era da área da administração, direta ou
indireta, do governo federal, estadual ou municipal.

EXERCÍCIO DE SERVIÇO DOMÉSTICO REMUNERADO EM MAIS DE
UMA UNIDADE DOMICILIAR

Para as pessoas que eram trabalhadoras domésticas no trabalho principal da
semana de referência foi investigado se prestavam serviço doméstico em mais de uma
unidade domiciliar no mês de referência. Para as que eram trabalhadoras domésticas
no trabalho principal do período de captação de 358 dias foi pesquisado se prestaram
serviço doméstico em mais de uma unidade domiciliar nos últimos trinta dias de
exercício deste serviço nesse período.

PERIODICIDADE DO EXERCÍCIO DO TRABALHO NO SERVIÇO
DOMÉSTICO REMUNERADO
Para as pessoas que eram trabalhadoras domésticas no trabalho principal da
semana de referência foi investigada a periodicidade habitual do exercício desse
trabalho em número de dias por semana ou por mês, quando não era realizado com
freqüência de pelo menos uma vez por semana.

CATEGORIA DO EMPREGO
Os empregados, quanto à categoria do emprego, foram classificados em: com
carteira de trabalho assinada; militares e funcionários públicos estatutários; e outro.
A categoria dos militares e funcionários públicos estatutários foi constituída
pelos militares do Exército, Marinha de Guerra e Aeronáutica, inclusive as pessoas
que estavam prestando o serviço militar obrigatório, e pelos empregados regidos pelo
Estatuto dos Funcionários Públicos (federais, estaduais e municipais ou de
autarquias).
Os trabalhadores domésticos, quanto à categoria do emprego, foram
classificados em: com carteira de trabalho assinada e sem carteira de trabalho
assinada.

FORMA DE REMUNERAÇÃO CONTRATADA
Investigou-se a forma contratada, verbalmente ou por escrito, para o cálculo da
remuneração do trabalho das pessoas que eram empregadas (exceto para os militares e
funcionários públicos estatutários) no trabalho principal da semana de referência.
As formas de remuneração contratadas foram classificadas como:

Somente por jornada de trabalho - Quando a remuneração era calculada
com base somente na duração do trabalho;
Somente por produção ou comissão - Quando a remuneração era calculada
com base somente na produtividade do trabalho;
Somente por tarefa ou empreitada - Quando a remuneração era calculada
com base somente na duração na tarefa ou empreitada contratada;
Por jornada de trabalho e produção ou comissão - Quando a remuneração
era calculada com base na duração e produtividade do trabalho; ou
Outra forma - Quando a remuneração era calculada de forma distinta das
anteriores.

RECEBIMENTO EM BENEFÍCIOS
Foram pesquisados os principais tipos de benefícios (auxílio para moradia,
alimentação, transporte, educação ou creche e saúde ou reabilitação), recebidos no
mês de referência, como parte ou totalidade da remuneração das pessoas que eram
empregadas ou trabalhadoras domésticas no trabalho principal da semana de
referência.
Entendeu-se como auxílio para moradia:
a) O pagamento ou reembolso, total ou parcial, pelo empregador, de despesa
de moradia;
b) O pagamento direto do aluguel da moradia pelo empregador;
c) A cessão de uma moradia pelo empregador, ainda que mediante uma taxa de
ocupação ou conservação; ou
d) A cessão de um cômodo ou local para dormir na própria unidade domiciliar
do empregador, ainda que mediante desconto parcial na remuneração por
este benefício.
Entendeu-se como auxílio para alimentação:
a) O pagamento, total ou parcial, pelo empregador, do custo do vale ou tiquete
refeição ou alimentação;
b) O pagamento ou reembolso, total ou parcial, pelo empregador, da despesa
de refeição (café da manhã, lanche, almoço ou jantar) consumida no local
de trabalho ou fora dele;
c) O pagamento ou reembolso, total ou parcial, pelo empregador, de cesta de
alimentos ou compra de alimentos;

d) O recebimento de refeição no domicílio do empregador ou no local de
trabalho, ainda que mediante desconto parcial na remuneração por este
benefício.
Entendeu-se como auxílio para transporte:
a) O pagamento, total ou parcial, pelo empregador, do custo do vale ou tiquete
transporte;
b) O pagamento ou reembolso, total ou parcial, pelo empregador, da despesa
com qualquer tipo de transporte (ônibus, trem, táxi, animal etc.) ou
combustível para transporte; ou
c) A cessão, pelo empregador, de veículo para transporte, exceto quando
destinado ao exercício do trabalho do empreendimento.
Entendeu-se como auxílio para educação ou creche:
a) O pagamento ou reembolso, total ou parcial, pelo empregador, da despesa
com educação (mensalidade ou material escolar), exceto quando fosse para
curso de formação ou especialização de interesse do empreendimento; ou
b) O pagamento ou reembolso, total ou parcial, pelo empregador, da despesa
com creche ou babá.
Entendeu-se como auxílio para saúde ou reabilitação:
a) O pagamento ou reembolso, total ou parcial, pelo empregador, da despesa
de saúde ou reabilitação (consulta médica, exame clínico, internação,
cirurgia fisioterapia, remédio, aparelho para suprir ou corrigir deficiência
etc.); ou
b) O pagamento ou reembolso, total ou parcial, pelo empregador, de seguro ou
plano de assistência de saúde ou reabilitação.

NÚMERO DE PESSOAS OCUPADAS NO TRABALHO
Em relação ao trabalho principal da semana de referência investigaram-se:
a) O número de trabalhadores não remunerados membros da unidade
domiciliar ocupados, durante todo ou parte do mês de referência, nesse
trabalho, para as pessoas que eram empregadas, temporárias ou
permanentes, em empreendimento do ramo que compreende a agricultura,
silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura ou empregadas
temporárias nos serviços auxiliares deste ramo;

b) O número de pessoas ocupadas, durante todo ou parte do mês de referência,
nesse trabalho, para as pessoas que eram empregadas no setor privado
(exceto para os empregados, permanentes e temporários, em
empreendimento do ramo que compreende a agricultura, silvicultura,
pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura e para os empregados
temporários nos serviços auxiliares deste ramo);
c) O número de trabalhadores não remunerados ocupados, durante todo ou
parte do mês de referência, nesse trabalho, para as pessoas que eram conta
própria em empreendimento do ramo que compreende a agricultura,
silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura;
d) O número de sócios e de trabalhadores não remunerados ocupados, durante
todo ou parte do mês de referência, nesse trabalho, para as pessoas que eram
conta própria (exceto para os conta própria em empreendimento do ramo
que compreende a agricultura, silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca
e piscicultura);
e) O número de empregados permanentes, de empregados temporários e de
trabalhadores não remunerados ocupados, durante todo ou parte do mês de
referência, nesse trabalho, para as pessoas que eram empregadoras em
empreendimento do ramo que compreende a agricultura, silvicultura,
pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura;
f) O número de empregados e de trabalhadores não remunerados ocupados,
durante todo ou parte do mês de referência, nesse trabalho, para as pessoas
que eram empregadoras com 11 ou mais empregados (exceto para os
empregadores em empreendimento do ramo que compreende a agricultura,
silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura); ou
g) O número de sócios, de empregados e de trabalhadores não remunerados
ocupados, durante todo ou parte do mês de referência, nesse trabalho, para
as pessoas que eram empregadoras com até 10 empregados (exceto para os
empregadores em empreendimento do ramo que compreende a agricultura,
silvicultura, pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura).

LOCAL DE ESTABELECIMENTO DO TRABALHO
Para o trabalho principal, remunerado e sem remuneração, da semana de
referência, foi caracterizado o tipo de local do empreendimento que tinha
estabelecimento ou onde era exercido o trabalho para o empreendimento que não
tinha estabelecimento.
Considerou-se como tendo estabelecimento o empreendimento situado em
local:
a) que fosse apropriado especificamente para o exercício do trabalho ou para
a administração ou gerenciamento das tarefas, internas ou externas; e

b) com acesso independente para entrar e sair sem passar por locais de
habitação.
O local do empreendimento que tinha estabelecimento foi classificado como:
Loja, oficina, fábrica, escritório, escola, repartição pública, galpão etc. Quando a pessoa trabalhava, ainda que exercendo função externa, em
empreendimento com estabelecimento (loja, fábrica, escritório, consultório, igreja,
escola, repartição do governo, galpão etc.). Incluiu-se, também, neste grupo o
empreendimento estabelecido em banca de jornal ou quiosque fechado e fixado no
terreno; ou
Fazenda, sítio, granja, chácara etc. - Quando a pessoa trabalhava, ainda que
exercendo função externa, em empreendimento de atividade da agricultura,
silvicultura, pecuária, extração vegetal ou piscicultura, com estabelecimento (fazenda,
sítio, granja, chácara, viveiro, haras, criadouro, horto, ranário etc.).
O local de exercício do trabalho do empreendimento que não tinha
estabelecimento foi classificado como:
No domicílio em que morava - Quando a pessoa trabalhava na unidade
domiciliar em que residia por não dispor de estabelecimento para o empreendimento.
Incluiu-se neste grupo o trabalhador doméstico que residia na unidade domiciliar em
que trabalhava;
Em domicílio do empregador, patrão, sócio ou freguês - Quando a pessoa
trabalhava, unicamente, em unidade(s) domiciliar(es) de residência de
empregador(es), sócio(s) ou freguês(es), sem estar exercendo função externa de
empreendimento com estabelecimento. Incluiu-se neste grupo o trabalhador
doméstico que não residia na unidade domiciliar em que trabalhava;
Em local designado pelo empregador, cliente ou freguês - Quando a pessoa
trabalhava em local designado pelo empregador, cliente ou freguês, ou em local
(exclusive via ou área pública) onde encontrava seus clientes ou fregueses, sem estar
exercendo função externa de empreendimento com estabelecimento;
Em veículo automotor - Quando a pessoa trabalhava em qualquer veículo
automotor (automóvel, caminhão, embarcação a motor, avião, motocicleta etc.), sem
estar exercendo função externa de empreendimento com estabelecimento;
Em via ou área pública - Quando a pessoa trabalhava em via ou área pública
(ruas, praças, praias, terras devolutas etc.), sem estar exercendo função externa de
empreendimento com estabelecimento; ou
Outro - Quando a pessoa trabalhava em empreendimento que não se
enquadrava nas condições descritas anteriormente.

DOMICÍLIO E ESTABELECIMENTO DO TRABALHO LOCALIZADOS NO
MESMO TERRENO OU ÁREA
Para as pessoas cujo trabalho principal, remunerado ou sem remuneração, da
semana de referência era em empreendimento com estabelecimento foi pesquisado se
o domicílio em que moravam estava situado no mesmo terreno, área ou instalação do
estabelecimento em que trabalhavam.

TEMPO DE LOCOMOÇÃO PARA O TRABALHO
Para as pessoas (exceto para as que moravam em domicílio situado no terreno
ou na área do estabelecimento em que trabalhavam ou exerciam seu trabalho no
domicílio em que moravam) que costumavam ir direto do seu domicílio para o local
de exercício do trabalho, remunerado ou sem remuneração, classificado como
principal da semana de referência, pesquisou-se o tempo normalmente despendido
neste percurso de ida.

HORAS HABITUALMENTE TRABALHADAS POR SEMANA
Pesquisou-se o número de horas habitualmente trabalhadas por semana no
trabalho principal, no secundário e nos demais trabalhos que a pessoa tinha na semana
de referência. Foram incluídas como horas habitualmente trabalhadas aquelas que a
pessoa habitualmente ocupava fora do local de trabalho em tarefas relacionadas com a
sua ocupação no trabalho considerado.

CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Foi pesquisado se as pessoas contribuíam para instituto de previdência,
federal, estadual, ou municipal, no trabalho principal, no secundário e em pelo
menos um dos demais trabalhos que tivessem na semana de referência. Investigou-se,
também, se as pessoas contribuíam para instituto de previdência no trabalho principal
do período de referência de 365 dias.

TEMPO DE PERMANÊNCIA NO TRABALHO
Investigou-se o tempo decorrido desde o ingresso no trabalho principal da
semana de referência até a data de referência. Para as pessoas que no período de
referência de 365 dias saíram do trabalho principal desse período, pesquisou-se o
tempo decorrido desde o ingresso até a saída desse trabalho.

RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO
Para as pessoas que no período de referência de 365 dias saíram do trabalho
que tinham nesse período como empregadas com carteira de trabalho assinada foi

pesquisado se receberam, ou tiveram homologado o seu pedido para receber, o
seguro-desemprego.

ASSOCIAÇÃO A SINDICATO
Para as pessoas ocupadas no período de referência de 365 dias foi pesquisado
se, no mês de referência, eram filiadas a algum sindicato, independentemente das
características do seu trabalho ou da sua condição de atividade nesse mês.
Entendeu-se como sindicato a associação de uma ou mais categorias para fins
de estudo, defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais de todos
aqueles que exercessem atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, e
que tivesse Carta de Reconhecimento do Ministério do Trabalho e Emprego ou
registro em cartório como tal.
Não se considerou como associada a sindicato a pessoa que representava uma
empresa filiada a sindicato patronal.

TIPO DE SINDICATO
Para as pessoas classificadas como associadas a sindicato, investigou-se o tipo
de sindicato a que estavam filiadas no mês de referência.
Os sindicatos, quanto ao tipo, foram classificados como de: empregados
urbanos, trabalhadores rurais, trabalhadores autônomos, trabalhadores avulsos,
profissionais liberais ou outro sindicato.
Entendeu-se como sindicato de autônomos aquele que representasse pessoas
que exerciam atividade urbana por conta própria, sem contratarem empregados.
Entendeu-se como sindicato de trabalhadores avulsos aquele que tivesse como
característica funcionar como agenciador de trabalho para seus associados.

IDADE AO INGRESSAR NO PRIMEIRO TRABALHO
Para as pessoas ocupadas no período de 365 dias foi pesquisada a idade que
tinham quando ingressaram no primeiro trabalho.

CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA
Para as pessoas de 10 anos ou mais de idade foi investigado se, no mês de
referência, eram contribuintes de entidade de previdência privada, aberta ou fechada,
em plano de complementação de aposentadoria, pensão ou pecúlio.
Entendeu-se como entidade de previdência privada aberta a sociedade
constituída com a finalidade de instituir planos de pecúlio ou de rendas, mediante

contribuição de seus participantes, e acessível ao público em geral, e como entidade
de previdência privada fechada a sociedade civil ou fundação constituída com a
finalidade de complementar a ação da previdência social oficial, mediante a
contribuição de seus participantes e acessível exclusivamente aos empregados e
dirigentes de uma empresa ou grupo de empresas.

AFAZERES DOMÉSTICOS
Para as pessoas de 10 anos ou mais de idade foi pesquisado se habitualmente
cuidavam, em tempo parcial ou integral, dos afazeres domésticos, independentemente
da sua condição de atividade e ocupação na semana de referência.
Entendeu-se por afazeres domésticos a realização, no domicílio de residência,
de tarefas (que não se enquadravam no conceito de trabalho), de:
a) Arrumar ou limpar toda ou parte da moradia;
b) Cozinhar ou preparar alimentos, passar roupa, lavar roupa ou louça,
utilizando, ou não, aparelhos eletrodomésticos para executar estas tarefas
para si ou para outro(s) morador(es);
c) Orientar ou dirigir trabalhadores domésticos na execução das tarefas
domésticas;
d) Cuidar de filhos ou menores moradores; ou
e) Limpar o quintal ou terreno que circunda a residência.

HORAS HABITUALMENTE DEDICADAS POR SEMANA AOS AFAZERES
DOMÉSTICOS
Pesquisou-se o número de horas por semana que as pessoas habitualmente
dedicavam aos afazeres domésticos.

APOSENTADO
Classificou-se como aposentada a pessoa que, na semana de referência, era
jubilada, reformada ou aposentada pelo Plano de Seguridade Social da União ou por
instituto de previdência social federal (INSS), estadual ou municipal, inclusive
FUNRURAL.

PENSIONISTA
Classificou-se como pensionista a pessoa que, na semana de referência,
recebia pensão das Forças Armadas, do Plano de Seguridade Social da União ou de

instituto de previdência social federal (INSS), estadual ou municipal, inclusive
FUNRURAL, deixada por pessoa da qual era beneficiária.

SALÁRIO MÍNIMO
Para a apuração dos rendimentos segundo as classes de salário mínimo,
considerou-se o que vigorava no mês de referência, que foi setembro. O salário
mínimo era de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em setembro de 2003.

RENDIMENTO MENSAL DE TRABALHO
Considerou-se como rendimento mensal de trabalho:
a) Para os empregados e trabalhadores domésticos - A remuneração bruta
mensal a que normalmente teriam direito trabalhando o mês completo ou,
quando o rendimento era variável, a remuneração média mensal, referente
ao mês de setembro de 2003.
Entende-se por remuneração bruta o pagamento sem excluir o salário
família e os descontos correspondentes aos pagamentos de instituto de
previdência, imposto de renda, faltas etc., e não incluindo o décimo terceiro
salário (décimo quarto, décimo quinto etc.) e a participação nos lucros paga
pelo empreendimento aos empregados.
A parcela recebida em benefícios (moradia, alimentação, roupas, vales
refeição, alimentação ou transporte etc.) não foi incluída no cômputo do
rendimento de trabalho.
b) Para os empregadores e conta própria - A retirada mensal normalmente feita
ou, quando o rendimento era variável, a retirada média mensal, referente ao
mês de setembro de 2003.
Entende-se por retirada o ganho (rendimento bruto menos despesas
efetuadas com o empreendimento, tais como: pagamento de empregados,
matéria prima, energia elétrica, telefone etc.) da pessoa que explorava um
empreendimento como conta própria ou empregadora.
Para a pessoa licenciada por instituto de previdência investigou-se o
rendimento bruto mensal normalmente recebido como benefício (auxílio doença;
auxílio por acidente de trabalho etc.) em setembro de 2003.
Pesquisou-se o rendimento em dinheiro e o valor, real ou estimado, dos
produtos ou mercadorias do ramo que compreende a agricultura, silvicultura,
pecuária, extração vegetal, pesca e piscicultura, provenientes do trabalho principal, do
trabalho secundário e dos demais trabalhos que a pessoa tinha na semana de
referência, não sendo investigado o valor da produção para consumo próprio.

Os empregados e trabalhadores domésticos que recebiam apenas alimentação,
roupas, medicamentos etc. (benefícios), à guisa de rendimento de trabalho, foram
incluídos no grupo “sem rendimento de trabalho”.

RENDIMENTO MENSAL DE OUTRAS FONTES
A investigação abrangeu todas as pessoas de 10 anos ou mais de idade.
Considerou-se como rendimento mensal de outras fontes:
a) O rendimento mensal, em setembro de 2003, normalmente recebido de
jubilação, reforma ou aposentadoria paga por instituto de previdência ou
pelo governo federal; complementação ou suplementação de aposentadoria
paga por entidade seguradora ou decorrente de participação em fundo de
pensão; pensão paga por instituto de previdência, governo federal, caixa de
assistência social, entidade seguradora ou fundo de pensão; pensão
alimentícia, espontânea ou judicial; abono de permanência; aluguel,
inclusive sublocação e arrendamento de móveis, imóveis, máquinas,
equipamentos, animais etc.; doação ou mesada proveniente de pessoa nãomoradora na unidade domiciliar; programa oficial de auxílio educacional
(como o bolsa-escola) ou social (renda mínima e outros); e
b) O rendimento médio mensal, em setembro de 2003, proveniente de
aplicação financeira (juros de papel de renda fixa e de caderneta de
poupança, dividendos etc.); parceria; etc.

RENDIMENTO MENSAL
A soma do rendimento mensal de trabalho com o proveniente de outras fontes
constituiu o rendimento mensal.
RENDIMENTO MENSAL FAMILIAR
Considerou-se como rendimento mensal familiar a soma dos rendimentos
mensais dos componentes da família, exclusive os das pessoas cuja condição na
família fosse pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado doméstico.

RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR
Considerou-se como rendimento mensal domiciliar a soma dos rendimentos
mensais dos moradores do domicílio, exclusive os das pessoas cuja condição no
domicílio fosse pensionista, empregado doméstico ou parente do empregado
doméstico.

CARACTERÍSTICAS DE FECUNDIDADE

FILHO NASCIDO VIVO
Entendeu-se como filho nascido vivo aquele que, após a expulsão ou extração
completa do corpo materno, independentemente do tempo de duração da gestação,
manifestou algum sinal de vida (respiração, choro, movimentos de músculos de
contração voluntária, batimento cardíaco etc.), ainda que tenha falecido em seguida.

FILHO NASCIDO MORTO
Entendeu-se como filho nascido morto aquele, resultante de 7 meses ou mais
de gestação, que faleceu antes da completa expulsão ou extração do corpo materno,
ou seja, ao ser separado do corpo materno não manifestou qualquer sinal de vida
(respiração, choro, movimentos de músculos de contração voluntária, batimento
cardíaco etc.).

CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS SOCIAIS VOLTADOS PARA
EDUCAÇÃO
INFORMANTE
Para as características de programas sociais voltados para educação foi
captado se as informações da pessoa pesquisada foram prestadas pela própria, por
outro morador (identificando-se o seu número de ordem na unidade domiciliar) ou por
não-morador da unidade domiciliar.
BENEFICIÁRIO
EDUCAÇÃO

DE

PROGRAMA

SOCIAL

VOLTADO

PARA

A

Considerou-se como beneficiária de programa social voltado para a educação
a pessoa cuja família atendia aos pré-requisitos necessários e já tinha recebido ou teve
homologado o direito de receber esse benefício.

INSCRITO EM PROGRAMA SOCIAL VOLTADO PARA A EDUCAÇÃO
Considerou-se como inscrita em programa social voltado para a educação a
pessoa cuja família tinha se inscrito em algum programa e estava aguardando a
homologação da concessão desse benefício.

PLANO DE AMOSTRAGEM
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, é realizada por
meio de uma amostra probabilística de domicílios obtida em três estágios de seleção:
unidades primárias - municípios; unidades secundárias - setores censitários; e

unidades terciárias - unidades domiciliares (domicílios particulares e unidades de
habitação em domicílios coletivos).
Na seleção das unidades primárias e secundárias (municípios e setores
censitários) da PNAD da primeira década do século 21, foram adotadas a divisão
territorial e a malha setorial vigentes em 1o de agosto de 2000 e utilizadas para a
realização do Censo Demográfico de 2000.

PROCESSO DE SELEÇÃO DA AMOSTRA
No primeiro estágio, as unidades (municípios) foram classificadas em duas
categorias: auto-representativas (probabilidade 1 de pertencer à amostra) e não autorepresentativas. Os municípios pertencentes à segunda categoria passaram por um
processo de estratificação e, em cada estrato, foram selecionados com reposição e
com probabilidade proporcional à população residente obtida no Censo Demográfico
de 2000.
No segundo estágio, as unidades (setores censitários) foram selecionadas, em
cada município da amostra, também com probabilidade proporcional e com reposição,
sendo utilizado o número de unidades domiciliares existentes por ocasião do Censo
Demográfico de 2000 como medida de tamanho.
No último estágio foram selecionados, com eqüiprobabilidade, em cada setor
censitário da amostra, os domicílios particulares e as unidades de habitação em
domicílios coletivos para investigação das características dos moradores e da
habitação.

CADASTRO DE UNIDADES DOMICILIARES
Anualmente, com a finalidade de manter atualizado o cadastro básico de
unidades domiciliares e, desta forma, preservar as frações de amostragem prefixadas,
realiza-se, em todos os setores da amostra, a operação de listagem, que consiste em
relacionar, ordenadamente, todas as unidades residenciais e não-residenciais
existentes na área.
Além desta atualização, com a finalidade de acompanhar o crescimento dos
municípios pertencentes à amostra, criou-se um cadastro complementar constituído
pelas unidades domiciliares existentes em conjuntos residenciais, edifícios e favelas
com 30 ou mais unidades residenciais, que tenham surgido, nestes municípios, após a
realização do Censo Demográfico de 2000.
No Anexo VI, apresentam-se as frações de amostragem e o número de
municípios selecionados, de setores censitários selecionados, de unidades
domiciliares investigadas e de pessoas entrevistadas nas diversas áreas em 2003.

PROCESSO DE EXPANSÃO DA AMOSTRA

A expansão da amostra utiliza estimadores de razão cuja variável
independente é a projeção da população residente, segundo o tipo de área (região
metropolitana e não-metropolitana). Estas projeções consideram a evolução
populacional ocorrida entre os Censos Demográficos de 1991 a 2000, sob hipóteses
de crescimento associadas a taxas de fecundidade, mortalidade e migração.
Cabe ressaltar que o desenho amostral da pesquisa visou a possibilitar a
expansão dos seus resultados para Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e
nove Regiões Metropolitanas (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre). Portanto, não está garantida a
representatividade da amostra para níveis geográficos menores (município, distrito e
setor) e demais Regiões Metropolitanas, sendo que o estudo da viabilidade de
obtenção de estimativas para alguns deles requer o uso de técnicas especiais e
informações que não constam neste CD-ROM. Considerando, ainda, a necessidade de
preservar o sigilo das informações individuais, os registros foram tratados de forma a
impedir a identificação das áreas correspondentes aos dados obtidos para níveis
geográficos menores que Unidade da Federação e Regiões Metropolitanas que não
sejam as nove para as quais foi garantida a representatividade da amostra.

PRECISÃO DAS ESTIMATIVAS
Com o objetivo de fornecer maiores subsídios para a interpretação dos
resultados da PNAD, são apresentadas, a seguir, algumas considerações que
possibilitam avaliar o grau de confiabilidade das estimativas constantes neste volume.
Em pesquisas de múltiplos propósitos e de grande abrangência em termos de
extensão territorial, como é o caso da PNAD, torna-se praticamente impossível isolar
os erros provenientes das diversas fontes que influem nos resultados finais. Tais erros
podem advir de flutuações aleatórias (erros de amostragem) ou ter origem não
probabilística (erros alheios à amostragem), sendo que, estes últimos, podem ser
introduzidos em qualquer uma das fases de realização da pesquisa.
Os erros alheios à amostragem não são influenciados pelo desenho da amostra
e a sua mensuração, quando possível, exige análises mais complexas e de custo
elevado, com maior demora na obtenção de resultados do que para os erros de
amostragem.
Tendo em vista o processo de expansão adotado para a PNAD, cumpre
destacar que o grau de precisão está fortemente ligado ao das hipóteses feitas para as
taxas de fecundidade, mortalidade e migração. O cálculo do erro de amostragem
deveria, portanto, levar em conta duas fontes de variação:
1a) O erro de amostragem proveniente da seleção das unidades domiciliares
para a amostra; e
2a) O erro proveniente do modelo matemático empregado para projetar a
população.
Os resultados apresentados referem-se, apenas, aos erros de amostragem.

FUNÇÃO AJUSTANTE DOS ERROS AMOSTRAIS
A dificuldade que adviria do cálculo dos erros de amostragem, expressos pelos
coeficientes de variação, para todas as variáveis (células) constantes do plano tabular,
considerando todos os níveis de divulgação (Brasil, Grandes Regiões, Unidades da
Federação e nove Regiões Metropolitanas) mostrou a necessidade de adoção de uma
forma alternativa de apresentação destes coeficientes.
Assim sendo, a fim de fornecer uma aproximação para os coeficientes de
variação associados às estimativas, com o objetivo de quantificar o erro amostral em
função da dimensão da estimativa, optou-se por ajustar modelos de regressão para
cada um dos seguintes grupos de variáveis:
Para pessoas:
Total
Situação urbana
Situação rural
Para famílias e domicílios:
Total
Situação urbana
Situação rural
A partir da análise dos ajustamentos realizados, optou-se pelo uso do modelo
de regressão da forma Y = AxB , onde x é o valor da estimativa e Y é o respectivo
coeficiente de variação.
Cabe ressaltar que o ajustamento só pode ser utilizado para as variáveis
qualitativas da pesquisa, isto é, não se deve usar a função ajustante quando se tratar de
variáveis quantitativas, como é o caso, por exemplo, de estimativas de rendimento
médio.

COEFICIENTES DE REGRESSÃO E COEFICIENTES DE VARIAÇÃO
AJUSTADOS
São apresentados os coeficientes das regressões, A e B, encontrados para cada
grupo de variáveis, bem como os coeficientes de variação, calculados pela aplicação
dos parâmetros pertinentes a determinados tamanhos de estimativas.
Para avaliar aproximadamente o coeficiente de variação associado a uma
estimativa x, de uma determinada característica de pessoas, famílias ou domicílios,
deve-se aplicar à expressão AxB os parâmetros A e B convenientes.
Para a obtenção de estimativas dos erros amostrais associados às
características de moradores em domicílios particulares devem-se utilizar os

parâmetros especificados no modelo de regressão referentes às características de
pessoas, uma vez que estas variáveis refletem a dimensão da amostra de pessoas.

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DOS GRUPAMENTOS OCUPACIONAIS

DIRIGENTES EM GERAL

Membros superiores e dirigentes do poder público
1111 Legisladores
1112 Dirigentes gerais da administração pública
1113 Ministros de tribunais
1122 Dirigentes de produção e operações da administração pública
1123 Dirigentes das áreas de apoio da administração pública
1130 Chefes de pequenas populações
1140 Dirigentes e administradores de organizações de interesse público
Dirigentes de empresas e organizações (exceto de interesse público)
1210 Diretores gerais
1219 Dirigentes de empresas - empregadores com mais de 5 empregados
1220 Diretores de áreas de produção e operações
1230 Diretores de áreas de apoio
Gerentes
1310 Gerentes de produção e operações
1320 Gerentes de áreas de apoio

PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES

Profissionais policientíficos
2011 Profissionais da bioengenharia, biotecnologia e engenharia genética
2012 Profissionais da metrologia
2021 Engenheiros mecatrônicos
Profissionais das ciências exatas, físicas e da engenharia

2111 Profissionais da matemática
2112 Profissionais da estatística
2121
2122
2123
2124
2125

Especialistas em computação
Engenheiros em computação - desenvolvedores de software
Especialistas em informática
Analistas de sistemas
Programadores de informática

2131
2132
2133
2134

Físicos
Químicos
Profissionais do espaço e da atmosfera
Geólogos e geofísicos

2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149

Engenheiros de materiais
Arquitetos
Engenheiros civis e afins
Engenheiros eletroeletrônicos e afins
Engenheiros mecânicos
Engenheiros químicos
Engenheiros metalúrgicos
Engenheiros de minas
Engenheiros agrimensores e de cartografia
Outros engenheiros, arquitetos e afins

2151 Oficiais de convés
2152 Oficiais de máquinas
2153 Profissionais da navegação aérea
Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins
2211 Biólogos e afins
2221 Agrônomos e afins
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237

Médicos
Cirurgiões-dentistas
Veterinários
Farmacêuticos
Enfermeiros de nível superior e afins
Fisioterapeutas e afins
Nutricionistas

Profissionais do ensino (com formação de nível superior)
2311 Professores (com formação de nível superior) da educação infantil
2312 Professores (com formação de nível superior) de disciplinas da educação geral de 1a
à 4a séries do ensino fundamental
2313 Professores (com formação de nível superior) de disciplinas da educação geral de 5a
à 8a séries do ensino fundamental

2321 Professores (com formação de nível superior) de disciplinas da educação geral do
ensino médio
2330 Professores e instrutores (com formação de nível superior) do ensino profissional
2340 Professores do ensino superior
2391 Professores de educação física
2392 Professores de alunos com deficiências físicas e mentais
2394 Programadores, avaliadores e orientadores de ensino
Profissionais das ciências jurídicas
2410 Advogados
2412 Procuradores de empresas e autarquias
2419 Outros advogados autônomos e de empresas
2421 Juizes e desembargadores
2422 Promotores, defensores públicos e afins
2423 Delegados de polícia
Profissionais das ciências sociais e humanas
2511
2512
2513
2514
2515
2516

Profissionais em pesquisa e análise antropológica e sociológica
Profissionais em pesquisa e análise econômica
Profissionais em pesquisa e análise histórica e geográfica
Filósofos e cientistas políticos
Psicólogos e psicanalistas
Assistentes sociais e economistas domésticos

2521
2522
2523
2524
2525

Administradores
Contadores e auditores
Secretárias executivas e bilingües
Profissionais de recursos humanos
Profissionais da administração econômico-financeira

2531 Profissionais de marketing, publicidade e comercialização
Comunicadores, artistas e religiosos
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617

Profissionais do jornalismo
Profissionais da informação
Arquivologistas e museólogos
Filólogos, tradutores e intérpretes
Escritores e redatores
Especialistas em editoração
Locutores e comentaristas

2621 Produtores de espetáculos

2622
2623
2624
2625
2627

Coreógrafos e bailarinos
Atores, diretores de espetáculos e afins
Compositores, músicos e cantores
Desenhistas industriais (designer), escultores, pintores e afins
Decoradores de interiores e cenógrafos

2631 Ministros de cultos religiosos, missionários e afins

TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO

Técnicos polivalentes
3001 Técnicos de mecatrônica
3003 Técnicos em eletromecânica
3011 Laboratorista industrial
3012 Técnicos de apoio à bioengenharia
Técnicos de nível médio das ciências físicas, químicas, engenharia e afins
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117

Técnicos químicos
Técnicos petroquímicos
Técnicos em materiais de cerâmica e vidro
Técnicos em fabricação de produtos plásticos e de borracha
Técnicos em controle ambiental, utilidades e tratamento de efluentes
Técnicos têxteis
Coloristas

3121 Técnicos em construção civil - edificações
3122 Técnicos em construção civil - obras de infraestrutura
3123 Técnicos em topografia, agrimensura e hidrografia
3131
3132
3134
3135
3136
3137

Técnicos em eletricidade e eletrotécnicos
Eletrotécnicos na manutenção de máquinas e equipamentos
Técnicos em eletrônica
Técnicos em telecomunicações e telefonia
Técnicos em calibração e instrumentação
Técnicos em fotônica

3141 Técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e
instrumentos
3142 Técnicos mecânicos (ferramentas)
3143 Técnicos em mecânica veicular
3144 Técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos
3146 Técnicos em metalurgia (estruturas metálicas)
3147 Técnicos em siderurgia
3161 Técnicos em geologia, geotecnologia e geofísica

3162 Técnicos em geodésia e cartografia
3163 Técnicos em mineração
3171 Técnicos em programação
3172 Técnicos em operação de computadores
3189 Desenhistas técnicos e modelistas
3191 Técnicos do vestuário
3192 Técnicos do mobiliário e afins
Técnicos de nível médio das ciências biológicas, bioquímicas, da saúde e afins
3201 Técnicos em biologia
3210
3211
3212
3213
3214

Técnicos agropecuários
Técnicos agrícolas
Técnicos da pecuária
Técnicos florestais
Técnicos da piscicultura

3221
3222
3223
3224
3225

Técnicos em fisioterapia e afins
Técnicos e auxiliares de enfermagem
Ortoptistas e óticos
Técnicos de odontologia
Técnicos da fabricação de aparelhos locomotores

3231 Técnicos em veterinária
3232 Técnicos zootecnistas
3241 Operadores de equipamentos médicos e odontológicos
3242 Técnicos de laboratório de análises clínicas
3250
3251
3252
3253

Testadores sensoriais
Técnicos em farmácia
Técnicos em produção e conservação de alimentos
Técnicos de apoio à biotecnologia

3281 Embalsamadores e taxidermistas
Professores leigos e de nível médio
3311 Professores (com formação de nível médio) na educação infantil
3312 Professores (com formação de nível médio) no ensino fundamental
3313 Professores (com formação de nível médio) no ensino profissionalizante
3321 Professores leigos na educação infantil e no ensino fundamental
3322 Professores leigos no ensino profissionalizante
3331 Instrutores e professores de escolas livres

3341 Inspetores de alunos e afins
Técnicos de nível médio em serviços de transportes
3411 Pilotos de aviação comercial, navegadores, mecânicos de vôo e afins
3412 Técnicos marítimos, fluviários e regionais de convés
3413 Técnicos marítimos, fluviários e regionais de máquinas
3421
3422
3423
3424
3425
3426

Técnicos em transportes intermodais
Técnicos em transportes (aduaneiros)
Técnicos em transportes rodoviários
Técnicos em transportes metroferroviários
Técnicos em transportes aeroviários
Técnicos em transportes de vias navegáveis

Técnicos de nível médio nas ciências administrativas
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518

Técnicos em contabilidade
Técnicos em estatística
Técnicos em administração
Serventuários da justiça e afins
Técnicos e fiscais de tributação e arrecadação
Técnicos de segurança de trabalho
Técnicos e analistas de seguros e afins
Inspetores de polícia e detetives

3522
3523
3524
3525

Agentes da saúde e do meio ambiente
Agentes de inspeção de pesos e medidas
Agentes de fiscalização de espetáculos e meios de comunicação
Agentes sindicais e de inspeção do trabalho

3531 Agentes de bolsa, câmbio e outros serviços financeiros
3532 Técnicos de operações e serviços bancários
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548

Representantes comerciais e técnicos de vendas
Compradores
Técnicos em exportação e importação
Leiloeiros e avaliadores
Corretores de seguro
Corretores de imóveis
Corretores de título e valores
Técnicos em turismo

Técnicos em nível médio dos serviços culturais, das comunicações e dos desportos
3711 Técnicos em biblioteconomia
3712 Técnicos em museologia
3713 Técnicos em artes gráficas

3721 Cinegrafistas
3722 Fotógrafos
3723 Técnicos em operação de máquinas de transmissão de dados
3731 Técnicos em operação de estação de rádio
3732 Técnicos em operação de estação de televisão
3741 Técnicos em operação de aparelhos de sonorização
3742 Técnicos em operação de aparelhos de cenografia
3743 Técnicos em operação de aparelhos de projeção
3751 Decoradores e vitrinistas de nível médio
3761
3762
3763
3764
3765

Bailarinos de danças populares
Músicos e cantores populares
Palhaços, acrobatas e afins
Apresentadores de espetáculos
Modelos

3771 Técnicos esportivos
3772 Atletas profissionais
3773 Árbitros desportivos
Outros técnicos de nível médio
3911 Técnicos de planejamento de produção
3912 Técnicos de controle de produção

TRABALHADORES DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Escriturários
4101 Supervisores de serviços administrativos (exceto contabilidade e controle)
4102 Supervisores de serviços contábeis, financeiros e de controle
4110 Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos
4121 Secretários de expediente e estenógrafos
4122 Operadores de máquinas de escritório
4123 Contínuos
4131 Escriturários de contabilidade
4132 Escriturários de finanças
4141 Almoxarifes e armazenistas
4142 Escriturários de apoio à produção
4151 Escriturários de serviços de biblioteca e documentação

4152 Carteiros e afins
Trabalhadores de atendimento ao público
4201 Supervisores de trabalhadores de atendimento ao público
4211
4212
4213
4214

Caixas e bilheteiros (exceto caixas de banco)
Caixas de banco e operadores de câmbio
Coletores de apostas e de jogos
Cobradores e afins (exceto nos transportes públicos)

4221 Recepcionistas
4222 Telefonistas
4223 Operadores de telemarketing
4231 Despachantes de documentos
4241 Entrevistadores, recenseadores e afins

TRABALHADORES DOS SERVIÇOS

Trabalhadores dos serviços
5101 Supervisores dos serviços de transporte, turismo, hotelaria e administração de
edifícios
5102 Supervisores dos serviços de saúde e cuidados pessoais
5103 Supervisores dos serviços de proteção, segurança e outros serviços
5111 Trabalhadores dos serviços direto aos passageiros
5112 Fiscais e cobradores dos transportes públicos
5114 Guias de turismo
5121 Trabalhadores dos serviços domésticos em geral
5131
5132
5133
5134

Mordomos e governantas
Cozinheiros
Camareiros, roupeiros e afins
Garçons, barmen e copeiros

5141 Trabalhadores nos serviços de administração de edifícios
5142 Trabalhadores nos serviços de manutenção e conservação de edifícios e logradouros
5151 Atendentes de enfermagem, parteiras práticas e afins
5152 Auxiliares de laboratório de saúde
5161 Trabalhadores nos serviços de higiene e embelezamento
5162 Atendentes de creche e acompanhantes de idosos
5165 Trabalhadores dos serviços funerários

5166 Trabalhadores auxiliares dos serviços funerários
5167 Astrólogos e adivinhos
5169 Tintureiros, lavadeiros e afins, à máquina e à mão
5171
5172
5173
5174

Bombeiros (exceto do corpo de bombeiros militar)
Policiais e guardas de trânsito
Vigilantes e guardas de segurança
Guardas e vigias

5191
5192
5198
5199

Entregadores externos (exceto carteiros)
Catadores de sucata
Trabalhadores do sexo
Outros trabalhadores dos serviços

VENDEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DO COMÉRCIO

Vendedores e prestadores de serviços do comércio
5201 Supervisores de vendas e de prestação de serviços do comércio
5211 Vendedores e demonstradores em lojas ou mercados
5221 Repositores e remarcadores do comércio
5231 Instaladores de produtos e acessórios
5241 Vendedores a domicílio
5242 Vendedores em quiosques e barracas
5243 Vendedores ambulantes

TRABALHADORES AGRÍCOLAS

Produtores na exploração agropecuária
6110 Produtores agropecuários em geral
6129 Produtores agrícolas
6139 Produtores na pecuária
Trabalhadores na exploração agropecuária
6201 Supervisores na exploração agropecuária
6210 Trabalhadores na agropecuária em geral

6229 Trabalhadores agrícolas
6239 Trabalhadores na pecuária
Pescadores, caçadores e extrativistas florestais
6301 Supervisores na exploração florestal, caça e pesca
6319 Pescadores e caçadores
6329 Extrativistas florestais
Trabalhadores da mecanização agropecuária e florestal
6410 Trabalhadores da mecanização agropecuária
6420 Trabalhadores da mecanização florestal
6430 Trabalhadores da irrigação e drenagem

TRABALHADORES DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS E DE
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

Trabalhadores da indústria extrativa e da construção civil
7101 Supervisores da extração mineral
7102 Supervisores da construção civil
7111
7112
7113
7114

Trabalhadores da extração de minerais sólidos - mineiros e afins
Trabalhadores da extração minerais de sólidos - operadores de máquina
Trabalhadores da extração de minerais líquidos e gasosos
Garimpeiros e operadores de salinas

7121 Trabalhadores de beneficiamento de minérios
7122 Trabalhadores de beneficiamento de pedras
7151
7152
7153
7154
7155

Trabalhadores de terraplenagem e fundações
Trabalhadores de estruturas de alvenaria
Trabalhadores de estruturas de concreto armado
Trabalhadores na operação de máquinas de concreto armado
Trabalhadores de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos (obras
civis e afins)
7156 Trabalhadores de instalações elétricas
7157 Trabalhadores de instalações de materiais isolantes
7161 Revestidores de concreto armado (revestimentos rígidos)
7162 Telhadores (revestimentos rígidos)
7163 Vidraceiros (revestimentos rígidos)

7164 Estucadores e gesseiros
7165 Aplicadores de revestimentos cerâmicos, pastilhas, pedras e madeiras
7166 Pintores de obras e revestidores de interiores (revestimentos flexíveis)
7170 Ajudantes de obras civis
Trabalhadores da transformação de metais e de compósitos
7201 Supervisores de usinagem, conformação e tratamento de metais
7202 Supervisores de montagem metalmecânica
7211
7212
7213
7214
7215

Ferramenteiros e afins
Preparadores e operadores de máquinas - ferramenta convencional
Operadores de usinagem convencional (produção em série)
Afiadores e polidores de metais
Operadores de máquinas e centros de usinagem CNC

7221
7222
7223
7224

Trabalhadores de forjamento de metais
Trabalhadores de fundição de metais e de compósitos
Trabalhadores de moldagem de metais e de compósitos
Trabalhadores de trefilação, estiramento e extrusão de metais e de compósitos

7231 Trabalhadores de tratamento térmico de metais e de compósitos
7232 Trabalhadores de tratamento de superfícies de metais e de compósitos
(termoquímicos)
7233 Trabalhadores de pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e de
compósitos
7241
7242
7243
7244
7245
7246

Encanadores e instaladores de tubulações
Trabalhadores de traçagem e montagem de estrutura metálica e de compósitos
Trabalhadores de soldagem e corte de metais e de compósitos
Trabalhadores de caldeiraria e serralheria
Operadores de máquinas de conformação de metais
Aparelhadores e emendadores de cabos (exceto cabos elétricos e
telecomunicações)

7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257

Ajustadores mecânicos polivalentes
Montadores de aparelhos e acessórios mecânicos em linhas de montagem
Montadores de maquinas industriais
Montadores de máquinas pesadas
Montadores de motores e turbinas
Montadores de veículos automotores (linha de montagem)
Montadores de sistemas e estruturas de aeronaves
Montadores de instalações de ventilação e refrigeração

Trabalhadores da fabricação e instalação eletroeletrônica
7301 Supervisores de montagens e instalações eletroeletrônicas
7311 Montadores de equipamentos eletroeletrônicos

de

7312 Montadores de aparelhos de telecomunicações
7313 Instaladores-reparadores de aparelhos de telecomunicações
7321 Instaladores-reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de
dados
Montadores de aparelhos e instrumentos de precisão e musicais
7401 Supervisores de mecânica de precisão e instrumentos musicais
7411 Mecânicos de instrumentos de precisão (exceto técnicos)
7421 Confeccionadores de instrumentos musicais
Joalheiros, vidreiros, ceramistas e afins
7501 Supervisores de joalheria e afins
7502 Supervisores de vidraria, cerâmica e afins
7519 Joalheiros e artesãos de metais preciosos e semi-preciosos
7521
7522
7523
7524

Sopradores e moldadores de vidros e afins
Cortadores, polidores, jateadores e gravadores de vidros e afins
Ceramistas (preparação e fabricação)
Vidreiros e ceramistas (acabamento e decoração)

Trabalhadores das indústrias têxteis, do curtimento, do vestuário e das artes gráficas
7601
7602
7603
7604
7605
7606

Supervisores da indústria têxtil
Supervisores da indústria do curtimento
Supervisores da indústria de confecção de roupas
Supervisores da indústria de confecção de calçados
Supervisores da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins
Supervisores das artes gráficas

7610
7611
7612
7613
7614
7618

Trabalhadores polivalentes das indústrias têxteis
Trabalhadores da preparação da tecelagem
Operadores da preparação da tecelagem
Operadores de tear e máquinas similares
Trabalhadores de acabamento, tingimento e estamparia das indústrias têxteis
Inspetores e revisores de produção têxtil

7620
7621
7622
7623

Trabalhadores polivalentes do curtimento de couros e peles
Trabalhadores da preparação de peles
Trabalhadores do curtimento de couros e peles
Trabalhadores do acabamento de couros e peles

7630 Trabalhadores polivalentes das indústrias da confecção de roupas
7631 Trabalhadores da preparação da confecção de roupas
7632 Operadores de máquinas de costura de roupas

7633 Operadores de máquinas de costuras - acabamento de roupas
7640
7641
7642
7643

Trabalhadores polivalentes da confecção de calçados
Trabalhadores da preparação da confecção de calçados
Operadores de máquinas de costurar calçados
Operadores de acabamento de calçados

7650
7651
7652
7653
7654

Trabalhadores polivalentes da confecção de artefatos de tecidos e couros
Trabalhadores da preparação de artefatos de tecidos e couros
Trabalhadores da fabricação de artefatos de tecidos e couros
Operadores de máquinas na fabricação de artefatos de tecidos e couros
Trabalhadores do acabamento de artefatos de tecidos e couros

7660
7661
7662
7663
7664

Trabalhadores polivalentes das artes gráficas
Trabalhadores da pré-impressão gráfica
Trabalhadores da impressão gráfica
Trabalhadores do acabamento gráfico
Trabalhadores de laboratório fotográfico

7681
7682
7683
7686
7687

Trabalhadores artesanais da tecelagem
Trabalhadores artesanais da confecção de roupas
Trabalhadores artesanais da confecção de calçados e artefatos de couro e peles
Trabalhadores tipográficos, linotipistas e afins
Encadernadores e recuperadores de livros (pequenos lotes ou a unidade)

Trabalhadores das indústrias de madeira e do mobiliário
7701 Supervisores da indústria da madeira, mobiliário e da carpintaria veicular
7711 Marceneiros e afins
7721 Trabalhadores de tratamento e preparação de madeiras
7731
7732
7733
7734
7735

Operadores de máquinas de desdobramento de madeiras
Operadores de laminação, aglomeração e prensagem de chapas
Preparadores e operadores de usinagem de madeiras convencional
Operadores de máquinas de madeira (produção em série)
Operadores de máquinas e centros de usinagem de madeira CNC

7741 Montadores de móveis e artefatos de madeira
7751 Trabalhadores do acabamento de madeira e do mobiliário
7764 Confeccionadores de artefatos de madeira, móveis de vime e afins
7771 Carpinteiros navais e de aeronaves
7772 Carpinteiros de carrocerias e carretas
Trabalhadores de funções transversais

7801 Supervisores de embalagem e etiquetagem
7811 Operadores de robôs industriais
7813 Operadores de veículos operados e controlados remotamente (ROV, RCV)
7817 Trabalhadores subaquáticos
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828

Condutores e operadores polivalentes
Operadores de equipamentos de elevação
Operadores de equipamentos de movimentação de cargas
Condutores de veículos sobre rodas (transporte particular)
Condutores de veículos sobre rodas (transporte coletivo)
Condutores de veículos sobre rodas (distribuidor de mercadorias)
Condutores de veículos sobre trilhos
Trabalhadores na navegação marítima fluvial e regional
Condutores de veículos de tração animal e de pedais

7831 Trabalhadores de manobras de transporte sobre trilhos
7832 Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias
7841 Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem
7842 Alimentadores de linhas de produção
Trabalhadores das indústrias de processos contínuos e outras indústrias
8101 Supervisores das indústrias químicas, petroquímicas e afins
8102 Supervisores da indústria de plásticos e borracha
8103 Supervisores da indústria de produtos farmacêuticos, cosméticos e afins
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118

Operadores polivalentes de instalações químicas, petroquímicas e afins
Operadores de moagem e mistura de materiais (tratamentos químicos e afins)
Operadores de processos termoquímicos e afins
Operadores de filtragem e separação
Operadores destilação e reação
Operadores de produção e refino de petróleo e gás
Operadores de coqueificação
Operadores de instalações e máquinas de produtos plásticos, de borracha e parafinas
Operadores de máquinas e instalações de produtos farmacêuticos, cosméticos e afins

8121 Trabalhadores da fabricação de munição e explosivos químicos
8131 Operadores de outras instalações químicas, petroquímicas e afins
8181 Laboratoristas industriais auxiliares
Trabalhadores de instalações siderúrgicas e de materiais de construção
8201 Supervisores da siderurgia
8202 Supervisores de materiais de construção (vidro, cerâmica e compósitos)
8211 Operadores de instalações de sinterização

8212 Operadores de fornos de 1a fusão e aciaria
8213 Operadores de laminação
8214 Operadores de acabamento de chapas e metais
8221 Forneiro metalúrgicos (2a fusão e reaquecimento)
8231 Operadores de preparação de massas para vidro, cerâmica, porcelana e materiais de
construção
8232 Operadores de instalações e equipamentos de fabricação de cerâmicas, vidros e
porcelanas
8233 Operadores de instalações e equipamentos de fabricação de materiais de construção
8281 Trabalhadores artesanais de materiais de construção
Trabalhadores de instalações e máquinas de fabricação de celulose, papel, papelão e
artefatos
8301 Supervisores da fabricação de celulose e papel
8311 Preparadores de pasta para fabricação de papel
8321 Operadores de máquinas de fabricar papel e papelão
8339 Confeccionadores de produtos de papel e papelão
Trabalhadores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo
8401 Supervisores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo
8411
8412
8413
8416
8417

Moleiros
Trabalhadores do refino do sal
Trabalhadores da fabricação e refino do açúcar
Trabalhadores da preparação de café, cacau e produtos afins
Trabalhadores da fabricação de cachaça, cerveja, vinhos e outras bebidas

8421 Preparadores de fumo
8423 Cigarreiros
8429 Charuteiros e trabalhadores artesanais da indústria do fumo
8484
8485
8491
8492

Degustadores
Magarefes e afins
Trabalhadores de fabricação e conservação de alimentos (inclusive artesanais)
Trabalhadores da pasteurização do leite, fabricação de laticínios e afins (inclusive
artesanais)
8493 Padeiros, confeiteiros e afins e operadores na fabricação de pães, massas e doces
Operadores de instalações de produção e distribuição de energia, utilidades,
captação, tratamento e distribuição de água

8601 Supervisores de instalações de produção e distribuição de energia, utilidades,
captação, tratamento e distribuição de água
8611 Operadores de instalações de geração de energia térmica, elétrica e nuclear
8612 Operadores de instalações de distribuição de energia térmica, elétrica e nuclear
8621
8622
8623
8624
8625

Operadores de máquinas a vapor e caldeiras
Operadores de instalações de captação e distribuição de águas
Operadores de instalações de captação e tratamento de esgotos
Operadores de instalações de captação, engarrafamento e distribuição de gases
Operadores de instalações de refrigeração e ar condicionado

Outros trabalhadores elementares industriais
8711 Outros trabalhadores elementares industriais
Trabalhadores de reparação e manutenção mecânica
9101 Supervisores da reparação e manutenção de máquinas e equipamentos industriais,
comerciais e residenciais
9102 Supervisores da reparação e manutenção veicular
9109 Supervisores de outros trabalhadores da reparação, conservação e manutenção
9111 Mecânicos de manutenção de bombas, motores, compressores e equipamentos de
transmissão
9112 Mecânicos de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração
(exceto técnicos)
9113 Mecânicos de manutenção de máquinas industriais
9131 Mecânicos de manutenção de máquinas pesadas e equipamentos agrícolas
9141
9142
9143
9144

Mecânicos de manutenção aeronáutica
Mecânicos de manutenção naval (em terra)
Mecânicos de manutenção de metroferroviária
Mecânicos de manutenção de veículos automotores

9151
9152
9153
9154

Reparadores de instrumentos de medição
Reparadores de instrumentos musicais
Reparadores de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares
Reparadores de equipamentos fotográficos

9191 Lubrificadores
9192 Trabalhadores de manutenção de máquinas pequenas
9193 Mecânicos de manutenção de bicicletas e equipamentos esportivos e de ginástica
Polimantenedores
9501 Supervisores de manutenção eletroeletrônica industrial, comercial e residencial
9502 Supervisores de manutenção eletroeletrônica veicular
9503 Supervisores de manutenção eletromecânica

9511 Eletricistas-eletrônicos de manutenção industrial
9513 Instaladores e mantenedores de sistemas de alarmes de segurança e de incêndio
9531 Eletricistas-eletrônicos de manutenção veicular (aérea, terrestre e naval)
9541 Mantenedores de elevadores, escadas e portas automáticas
9542 Reparadores de aparelhos eletrodomésticos
9543 Reparadores de equipamentos de escritório
Outros trabalhadores da conservação, manutenção e reparação
9911
9912
9913
9914

Conservadores de vias permanentes (trilhos)
Mantenedores de equipamentos de lazer
Mantenedores de carroçarias de veículos
Mantenedores de edificações

9921 Trabalhadores elementares de serviços de manutenção
9922 Trabalhadores elementares de conservação de vias permanentes

MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES
Militares da aeronáutica
0100 Militares da aeronáutica
Militares do exército
0200 Militares do exército
Militares da marinha
0300 Militares da marinha
Policiais militares
0401 Coronéis, tenentes-coronéis e majores da polícia militar
0402 Capitães da polícia militar
0403 Tenentes da polícia militar
0411 Praças especiais da polícia militar
0412 Subtenentes e sargentos da polícia militar
0413 Cabos e soldados da polícia militar
Bombeiros militares
0501 Coronéis, tenentes-coronéis e majores de bombeiro militar
0502 Capitães do corpo de bombeiros
0503 Tenente do corpo de bombeiros

0511 Praças especiais de bombeiro
0512 Subtenentes e sargentos do corpo de bombeiros
0513 Cabos e soldados do corpo de bombeiros

OCUPAÇÕES MAL DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS

9988 Ocupações mal definidas
9999 Sem declaração de ocupação

ANEXO II
RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE OCUPAÇÃO
Militares da aeronáutica
0100
0100
0100
0100
0100
0100

Aspirante a oficial aviador, brigadeiro, coronel, major, tenente (na aeronáutica)
Cabo, cadete, capitão, comandante, oficial, recruta, suboficial (na aeronáutica)
Marechal-do-ar, soldado de primeira classe (na aeronáutica)
Sargento: primeiro, segundo, terceiro (na aeronáutica)
Taifeiro-mor, de primeira, segunda classe (na aeronáutica)
Tenente: primeiro, segundo (na aeronáutica)

Militares do exército
0200
0200
0200
0200
0200
0200
0200
0200

Aspirante a oficial, atirador em tiro de guerra (no exército)
Cabo, cadete, capitão, soldado, suboficial, subtenente, recruta (no exército)
Comandante de: batalhão, companhia, divisão (no exercito)
Coronel, tenente, major, marechal, oficial (no exército)
General de: brigada, divisão, exército
Sargento: primeiro, segundo, terceiro: (no exército)
Taifeiro mor, de primeira, segunda classe (no exército)
Tenente: primeiro, segundo (no exército)

Militares da marinha
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300

Almirante: contra, vice, de esquadra
Aprendiz de marinheiro, guarda-marinha
Cabo, cadete, comandante, suboficial (na marinha de guerra)
Capitão de: corveta, fragata, mar-e-guerra, tenente
Galucho, grumete, marinheiro, maritimo, marujo, oficial (na marinha de guerra)
Praça, recruta, soldado (fuzileiro naval, na marinha de guerra)
Sargento: músico, primeiro, segundo, terceiro (fuzileiro naval, na marinha de guerra)
Tenente: primeiro,.segundo (na marinha de guerra)

Policiais militares
0401
0401
0402
0403
0411
0412
0413

Comandante de batalhão, coronel, major (na policia militar)
Tenente-coronel (na policia militar)
Capitão (na polícia militar)
Tenente: primeiro, segundo (na policia militar)
Aluno do curso de formação de oficiais, cadete (na policia militar)
Subtenente, sargento: primeiro, segundo, terceiro (na policia militar)
Cabo, soldado (na policia militar)

Bombeiros militares
0501
0501
0502
0503
0511
0512
0513

Comandante de batalhão, coronel, major (no corpo de bombeiros militar)
Tenente-coronel (no corpo de bombeiros militar)
Capitão (no corpo de bombeiros militar)
Tenente: primeiro, segundo (no corpo de bombeiros militar)
Aluno do curso de formação de oficiais, cadete (no corpo de bombeiros militar)
Subtenente, sargento: primeiro, segundo, terceiro (no corpo de bombeiros militar)
Cabo, soldado (no corpo de bombeiros militar)

Membros superiores e dirigentes do poder público
1111
1111
1112
1112
1112
1113
1113
1122
1122
1122
1122
1122
1123
1123
1123
1123
1123
1123
1123
1123
1123
1130
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140

Deputado: estadual, federal
Edil, parlamentar, camarista, legislador, senador, vereador,
Chanceler, embaixador (estrangeiro ou nacional)
Governador de estado, prefeito municipal. presidente da república - incl. vice
Ministro: diplomata, do tribunal de contas, plenipotenciário, de estado
Ministro: togado, de tribunal - excl. de contas
Presidente de tribunal - excl. de contas
Adido: comercial, diplomático, militar, naval
Agente consular, diplomata, oficial de chancelaria, introdutor, representante diplomático
Conselheiro: comercial, diplomático, de embaixada
Cônsul - incl. Vice
Secretário: de embaixada, de legação, diplomático
Administrador, assessor - incl. Técnico (no serviço público)
Chefe de gabinete - incl. de diretoria (no serviço público)
Conselheiro administrativo, subdiretor, superintendente (no serviço público)
Delegado: de ensino, de saúde, fiscal, regional (no serviço público)
Diretor - incl. vice (no serviço público)
Interventor federal, oficial de gabinete, secretário geral (no serviço público)
Secretário de: estado, prefeitura
Secretário geral, gerente de pesquisas (no serviço público)
Chefe de segurança pública
Cacique, morubixaba, capitão (chefe indígena)
Administrador de organização: de proteção ao meio ambiente, filantrópica, religiosa
Administrador de: associação desportiva, clube, sindicato
Diretor de organização: de proteção ao meio ambiente, filantrópica, religiosa
Diretor de: associação desportiva, clube, sindicato
Dirigente de organização patronal, partido politico
Dirigente de organização: de proteção ao meio ambiente, filantrópica, religiosa
Dirigente de: associação desportiva, clube, sindicato

Dirigentes de empresas e organizações (exceto de interesse público)
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210

Banqueiro (na instituição de crédito)
Diretor executivo
Diretor geral de companhia de seguros
Diretor geral de empresa de comércio: atacadista, varejista
Diretor geral de empresa de produção e distribuição de: energia elétrica, água, gás
Diretor geral de empresa de serviços de água e esgoto
Diretor geral de empresa de serviços: clínicos, hospitalares, culturais, sociais
Diretor geral de empresa de transporte: aéreo, marítimo, terrestre
Diretor geral de empresa de: comunicações, construção civil, prestação de serviços
Diretor geral de empresa: financeira, hoteleira, imobiliária, securitária
Diretor geral de: banco de investimentos, clínica psiquiátrica
Presidente de empresa de comércio: atacadista, varejista - incl. vice
Presidente de empresa de produção e distribuição de: energia elétrica, água, gás - incl. vice
Presidente de empresa de serviços de água e esgoto - incl. vice
Presidente de empresa de serviços: clínicos, hospitalares, culturais, sociais - incl. vice
Presidente de empresa de transporte: aéreo, marítimo, terrestre - incl. vice
Presidente de empresa de: comunicações, construção civil, prestação de serviços - incl. vice
Presidente de empresa: financeira, hoteleira, imobiliária, securitária - incl. vice
Presidente de: banco de investimentos, clínica psiquiátrica, companhia de seguros - incl.
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1219
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1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219
1219

Vice
Reitor de universidade (no ensino: particular, público)
Subdiretor de companhia de seguros
Subdiretor de empresa de comércio: atacadista, varejista
Subdiretor de empresa de produção e distribuição de: energia elétrica, água, gás
Subdiretor de empresa de serviços de água e esgoto
Subdiretor de empresa de serviços: clínicos, hospitalares, culturais, sociais
Subdiretor de empresa de transporte: aéreo, marítimo, terrestre
Subdiretor de empresa de: comunicações, construção civil, prestação de serviços
Subdiretor de empresa: financeira, hoteleira, imobiliária, securitária
Superintendente de companhia de seguros
Superintendente de empresa de comércio: atacadista, varejista
Superintendente de empresa de produção e distribuição de: energia elétrica, água, gás
Superintendente de empresa de serviços de água e esgoto
Superintendente de empresa de serviços: clínicos, hospitalares, culturais, sociais
Superintendente de empresa de transporte: aéreo, marítimo, terrestre
Superintendente de empresa de: comunicações, construção civil, prestação de serviços
Superintendente de empresa: financeira, hoteleira, imobiliária, securitária
Superintendente: executivo, geral
Vice-presidente administrativo
Adegueiro, adeleiro, alfarrabista (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Agente, armador de navio (no transporte marítimo) - empregador com mais de 5
empregados
Albergador, albergueiro, estalajadeiro, hospedador - empregador com mais de 5
empregados
Alheiro, antiquário, arborário, aviador (no comércio) - empregador com mais de 5
empregados
Alugador, locador, fretador - empregador com mais de 5 empregados
Armador de pesca - empregador com mais de 5 empregados
Armarinheiro, armazenário, armeiro (no comércio) - empregador com mais de 5
empregados
Arrombador, boiadeiro (no comércio de gado) - empregador com mais de 5 empregados
Bacalhoeiro, baiuqueiro, barraconista (no comércio) - empregador com mais de 5
empregados
Banguezeiro, banguezista, usineiro - empregador com mais de 5 empregados
Bazareiro, beiradeiro, belchior (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Bibliopola, boieiro, botequineiro (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Bricabraquista, cacaulista, cantineiro (no comércio) - empregador com mais de 5
empregados
Caga-sebista, carvoeiro, chanfaneiro (no comércio) - empregador com mais de 5
empregados
Chapeleiro, charcuteiro, charuteiro (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Chumbeiro, cigarreiro, cuteleiro (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Comerciante, vendeiro - empregador com mais de 5 empregados
Comissário de: café, mercadorias, transporte - empregador com mais de 5 empregados
Construtor, edificador - empregador com mais de 5 empregados
Diamantário, exportador, importador - empregador com mais de 5 empregados
Distribuidor de: fumo, revistas (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Dono, empresário, proprietário, sócio - empregador com mais de 5 empregados
Droguista, erborista, ervanário (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Estancieiro, ferrageiro, ferragista (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Florista, sorveteiro (no comércio - excl. ambulante) - empregador com mais de 5
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empregados
Galinheiro, fruteiro (no comércio - excl. ambulante) - empregador com mais de 5
empregados
Garagista (estacionamento) - empregador com mais de 5 empregados
Geleiro, grossista, herborista (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Hervateiro, lenheiro, livreiro (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Hospedeiro, hoteleiro - empregador com mais de 5 empregados
Industrial, jornalista, - empregador com mais de 5 empregados
Livreiro, editor de: livros, jornais, revistas - empregador com mais de 5 empregados
Lojista (no comércio: atacadista, varejista) - empregador com mais de 5 empregados
Madeireiro, maleiro, merceeiro (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Marchante (no comércio de gado) - empregador com mais de 5 empregados
Muladeiro, mulandeiro, arrozeiro (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Negociante (no comércio - excl. ambulante) - empregador com mais de 5 empregados
Negociante (no comércio: atacadista, varejista) - empregador com mais de 5 empregados
Papeleiro, pasteleiro (no comércio - excl. ambulante) - empregador com mais de 5
empregados
Peixeiro, quitandeiro (no comércio - excl. ambulante) - empregador com mais de 5
empregados
Peleteiro, relojoeiro, sapateiro (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Produtor cinematográfico - empregador com mais de 5 empregados
Produtor de: cinema, espetáculos - empregador com mais de 5 empregados
Seleiro, taberneiro, taverneiro (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Vendedor de: automóveis, carros, motos, veículos - empregador com mais de 5
empregados
Vidraceiro (no comércio) - empregador com mais de 5 empregados
Diretor - incl. adjunto, vice (na extração: mineral, vegetal)
Diretor - incl. adjunto, vice (na: agricultura, agropecuária, lavoura, pecuária, pesca)
Diretor - incl. adjunto, vice (na: construção civil, indústria de transformação)
Diretor - incl. adjunto, vice (no comércio de: mercadorias, valores)
Diretor - incl. adjunto, vice (no: serviço de hospedagem, alimentação, transporte)
Diretor acadêmico - incl. Adjunto, vice
Diretor de área de: operações, produção - incl. adjunto, vice
Diretor de carteira de câmbio - incl. adjunto, vice
Diretor de centro de: estudo, formação profissional - incl. adjunto, vice
Diretor de colégio: particular, público, superior - incl. adjunto, vice
Diretor de confecção - incl. Adjunto, vice
Diretor de curso: médio, primário, supletivo, fundamental, superior - incl. adjunto, vice
Diretor de departamento de: educação, esportes - incl. adjunto, vice
Diretor de divisão: de hematologia, médica - incl. adjunto, vice
Diretor de escola: particular, pública, superior - incl. adjunto, vice
Diretor de estabelecimento de ensino: particular, público, superior, médio - incl. adjunto,
vice
Diretor de estabelecimento de ensino: primário, supletivo, fundamental - incl. adjunto, vice
Diretor de futebol - incl. adjunto, vice
Diretor de grupo escolar: particular, público - incl. adjunto, vice
Diretor de operações de serviços de: alimentação, hotelaria - incl. adjunto, vice
Diretor de operações de serviços de: alojamento, turismo - incl. adjunto, vice
Diretor de produtos: agrícolas, laminados - incl. adjunto, vice
Diretor de refinação de óleos e produção de gordura - incl. adjunto, vice
Diretor de relações industriais - incl. adjunto, vice
Diretor de renda: fixa, variável - incl. adjunto, vice
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Diretor de unidade integrada pré-escolar - incl. adjunto, vice
Diretor de: captação, underwriting, funding internacional - incl. adjunto, vice
Diretor de: internato, jardim de infância e creche - incl. adjunto, vice
Diretor de: mídia, mineração, obras - incl. adjunto, vice
Diretor de: serviços médicos, unidade hospitalar - incl. adjunto, vice
Diretor: agrícola, clínico - incl. Adjunto, vice
Diretor: farmacêutico, literário, médico, noticiarista, pedagógico, social - incl. adjunto, vice
Subdiretor de administração de serviços sociais
Subdiretor de: ensino, esportes
Subdiretor: financeiro, social
Superintendente (na extração: mineral, vegetal)
Superintendente (na: agricultura, agropecuária, lavoura, pecuária, pesca)
Superintendente (na: construção civil, indústria de transformação)
Superintendente (no comércio de: mercadorias, valores)
Superintendente (no: ensino particular, serviço de hospedagem, transporte)
Superintendente de industrial produção - incl. regional
Superintendente de: eletricidade, fábrica de motores, montagem, normas e métodos
Superintendente de: produção, aplicações bancárias
Conselheiro administrativo
Conselheiro administrativo (na extração: mineral, vegetal)
Conselheiro administrativo (na: agricultura, agropecuária, lavoura, pecuária, pesca)
Conselheiro administrativo (na: construção civil, indústria de transformação)
Conselheiro administrativo (no comércio de: mercadorias, valores)
Conselheiro administrativo (no serviço de alimentação)
Conselheiro administrativo (no: serviço de hospedagem, alimentação, transporte)
Conselheiro administrativo de empresa: financeira, imobiliária, securitária
Diretor administrativo de: banco, fundos, carteira, compras, controladoria - incl. adjunto,
vice
Diretor administrativo, financeiro, comercial, contábil - incl. adjunto, vice
Diretor de departamento de: promoção, relações públicas - incl. adjunto, vice
Diretor de departamento: comercial, financeiro, médico - incl. adjunto, vice
Diretor de relações de empresas públicas - incl. adjunto, vice
Diretor de relações do trabalho industrial - incl. adjunto, vice
Diretor de serviços administrativos - incl. adjunto, vice
Diretor de serviços de atendimento aos: consumidores, clientes - incl. adjunto, vice
Diretor de serviços de: informática, manutenção, suprimentos, vendas - incl. adjunto, vice
Diretor de serviços e treinamentos de empresas - incl. adjunto, vice
Diretor de: crédito, restauração- incl. adjunto, vice
Diretor de: desenvolvimento de produtos, finanças, investimento, leasing - incl. adjunto,
vice
Diretor de: marketing de banco, relações do trabalho - incl. adjunto, vice
Diretor de: marketing, pesquisa, promoções, propaganda, publicidade - incl. adjunto, vice
Diretor gerente de promoção e propaganda - incl. adjunto, vice
Diretor superintendente financeiro - incl. adjunto, vice
Diretor vice-presidente administrativo
Diretor: financeiro, tesoureiro - incl. adjunto, vice
Subdiretor: administrativo, comercial, de pesquisa
Superintendente de divisão: comercial, de pessoal
Superintendente de seção de análise de: orçamento, vendas
Superintendente de seção de estudos e programação, franquia e contratos
Superintendente de seção de estudos especiais
Superintendente de seção de peças: de reposição, elétricas, padrão, plásticas
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Superintendente de seção de: administração e garantia, estimativa de custos
Superintendente de: administração de pessoal, sistemas administrativos
Superintendente de: desenvolvimento de material, escritório central, comercialização
Superintendente de: finanças, marketing, operações financeiras, relações comerciais
Superintendente geral de: administração, expansão e desenvolvimento, vendas
Superintendente: administrativo, comercial, financeiro

Gerentes
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310

Adegueiro, adeleiro, alfarrabista (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Administrador (na extração: mineral, vegetal)
Administrador (na: agricultura, agropecuária, lavoura, pecuária, pesca)
Administrador (na: construção civil, indústria de transformação)
Administrador (no comércio de: mercadorias, valores)
Administrador (no: serviço de hospedagem, alimentação, transporte)
Administrador de casa: bancária, de hóspedes, fazenda, hospital, hotel, invernada
Administrador de companhia de: capitalização, seguros
Administrador de exploração: agrícola, florestal, pecuária
Administrador de: ambulatório, banco, camping, carteiras, destilaria, engorda
Administrador de: oficina gráfica, restaurante, serviços urbanos
Administrador: hospitalar, postal
Agente, armador de navio (no transporte marítimo) - empregador com até 5 empregados
Albergador, albergueiro, estalajadeiro, hospedador - conta própria
Albergador, albergueiro, estalajadeiro, hospedador - empregador com até 5 empregados
Alheiro, antiquário, arborário, aviador (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Alugador, locador, fretador - empregador com até 5 empregados
Armador de pesca - empregador com até 5 empregados
Armarinheiro, armazenário, armeiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Arrombador, boiadeiro (no comércio de gado) - empregador com até 5 empregados
Assessor (na extração: mineral, vegetal)
Assessor (na pensão, no hotel)
Assessor (na: agricultura, agropecuária, lavoura, pecuária, pesca)
Assessor (na: construção civil, indústria de transformação)
Assessor (no comércio de: mercadorias, valores)
Assessor (no: serviço de hospedagem, alimentação, transporte)
Assessor de banco
Assessor de empresa imobiliária
Assessor técnico (na extração: mineral, vegetal)
Assessor técnico (na pensão, no hotel)
Assessor técnico (na: construção civil, indústria de transformação)
Assessor técnico (no comércio de: mercadorias, valores)
Assessor técnico (no: serviço de hospedagem, alimentação, transporte)
Assessor técnico de empresa: financeira, imobiliária, securitária
Assistente de: gerência operacional, produtos financeiros
Bacalhoeiro, baiuqueiro, barraconista (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Banguezeiro, banguezista, usineiro - empregador com até 5 empregados
Bazareiro, beiradeiro, belchior (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Bibliopola, boieiro, botequineiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Bricabraquista, cacaulista, cantineiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Caga-sebista, carvoeiro, chanfaneiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Chapeleiro, charcuteiro, charuteiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Chefe de agência de correios e telégrafos
Chefe de centro de: formação profissional, treinamento
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Chefe de laboratório fotográfico
Chefe de seção de transportes - excl. no serviço público
Chefe de serviço de telecomunicações
Chefe de serviços postais e telegráficos
Chefe de setor de correio e arquivo
Chefe de vendas (no comércio)
Chefe de: bar, lanchonete
Chumbeiro, cigarreiro, cuteleiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Comerciante, vendeiro - empregador com até 5 empregados
Comissário de: café, mercadorias, transporte - empregador com até 5 empregados
Construtor, edificador - empregador com até 5 empregados
Consultor técnico (na construção civil)
Consultor técnico (na pensão, no hotel)
Consultor técnico (no serviço de hospedagem)
Consultor técnico de empresa financeira, imobiliária, securitária
Coordenador contábil de câmbio
Coordenador de processamento open
Coordenador de restaurante
Diamantário, exportador, importador - empregador com até 5 empregados
Distribuidor de: fumo, revistas (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Dono, empresário, proprietário, sócio - empregador com até 5 empregados
Droguista, erborista, ervanário (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Encarregado de administração industrial
Encarregado de operação de porto
Encarregado de seção de carros novos e usados
Encarregado de: agência bancária, carteira de crédito rural
Encarregado de: aprovação de contas correntes, câmbio (no banco)
Encarregado de: livraria, pensão, pousada, restaurante
Encarregado fiscalização e liquidação de sinistro de auto
Estancieiro, ferrageiro, ferragista (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Florista, sorveteiro (no comércio - excl. ambulante) - empregador com até 5 empregados
Fruteiro, Galinheiro (no comércio - excl. ambulante) - empregador com até 5 empregados
Garagista (estacionamento) - empregador com até 5 empregados
Geleiro, grossista, herborista (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Gerente (na extração: mineral, vegetal)
Gerente (na: agricultura, agropecuária, lavoura, pecuária, pesca)
Gerente (na: construção civil, indústria de transformação)
Gerente (no comércio de: mercadorias, valores)
Gerente (no: serviço de hospedagem, alimentação, transporte)
Gerente controlador de produção
Gerente de administração de: bolsa, câmbio, carteiras, crédito, fundos, recursos
Gerente de administração e operação de câmbio
Gerente de administração e produção
Gerente de controle: de carteiras, desempenho de produto, metalurgia, produção
Gerente de departamento de: fabricação, laminação e folhas, linhas e redes, produção
Gerente de departamento: de serviços gráficos, industrial
Gerente de divisão de: aeroporto, cimento extrusados, operações, rebocadores
Gerente de divisão: de planejamento e controle de produção, industrial
Gerente de empresa de extração: mineral, vegetal
Gerente de empresa de: construção civil, pecuária, pesca
Gerente de empresa: agrícola, comercial, rural
Gerente de empresa: financeira, imobiliária, securitária, de transportes
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Gerente de formulações de produtos agropecuários
Gerente de mesa de: câmbio, captação, poupança
Gerente de operação de: computador, informática, terminal
Gerente de operações de serviços postais e de telecomunicações
Gerente de operações de: bolsa, commodities, câmbio, renda fixa
Gerente de produto: bolsa, crédito rural, financeiros, investimentos
Gerente de setor de: ações, fábrica
Gerente de unidade: de fabricação, fábrica
Gerente de: administração, coordenação, manufatura
Gerente de: aeroporto, arte, box de mercado público, editora, papelaria
Gerente de: agência bancária, de banco, captação de recursos
Gerente de: aplicações financeiras, atendimento bancário
Gerente de: bar, cantina, restaurante, salão de café, lanchonete,
Gerente de: barbeiro, cabeleireiro balconista, banquetes casa de peixe, termas
Gerente de: câmbio, carteira, contas correntes de banco, crédito rural - incl. adjunto
Gerente de: centralização de contas, centro de produção
Gerente de: commodities, contas de leasing, open market, seguros
Gerente de: engenharia industrial, programação de caminhões
Gerente de: fábrica, fazenda, frota, gráfica, indústria, loja, supermercado mercearia
Gerente de: hospedaria, hotel, hotelaria, motel, hospedagem, pensão, pensionato
Gerente de: instituição financeira, linha de produtos
Gerente de: magazine, manufatura, manutenção e produção, tecelagem, metalúrgica
Gerente de: moinhos, moldes refratários, montagem, serralheria, usina
Gerente de: planejamento, controle de qualidade, organização industrial, varejo
Gerente de: planejamento, controle, coordenação de produção
Gerente de: preparação de produção, processamento operacional
Gerente de: produção, produtos, projeto, fundição (na indústria)
Gerente de: sinistro médico, sistemas de ações, vendas de carrocerias
Gerente executivo de: câmbio, capital markets, mesa de ativo, treasury, underwriting
Gerente executivo operacional
Gerente geral de: agência de banco, apoio e decisão de crédito, fundos estrangeiros
Gerente geral de: óticas, usina, underwriting
Gerente processamento: bolsa, câmbio, open
Gerente regional de pessoas físicas (em banco)
Gerente técnico: de produção, de setor de papel, industrial
Gerente: agrícola, comercial
Gerente: funding internacional, institucional de underwriting, interbancário
Gerente: gráfico, industrial
Hervateiro, lenheiro, livreiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Hospedeiro, hoteleiro - conta própria
Hospedeiro, hoteleiro - empregador com até 5 empregados
Industrial, jornalista, - empregador com até 5 empregados
Inspetor geral (na extração: mineral, vegetal)
Inspetor geral (na: agricultura, agropecuária, lavoura, pecuária, pesca)
Inspetor geral (na: construção civil, indústria de transformação)
Inspetor geral (no comércio de: mercadorias, valores)
Inspetor geral (no: serviço de hospedagem, alimentação, transporte)
Inspetor geral de empresa: financeira, imobiliária, securitária
Inspetor regional (na extração: mineral, vegetal)
Inspetor regional (na: agricultura, agropecuária, lavoura, pecuária, pesca)
Inspetor regional (na: construção civil, indústria de transformação)
Inspetor regional (no comércio de: mercadorias, valores)
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Inspetor regional (no: serviço de hospedagem, alimentação, transporte)
Inspetor regional de empresa: financeira, imobiliária, securitária
Livreiro, editor de: livros, jornais, revistas - empregador com até 5 empregados
Lojista (no comércio: atacadista, varejista) - empregador com até 5 empregados
Madeireiro, maleiro, merceeiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Marchante (no comércio de gado) - empregador com até 5 empregados
Muladeiro, mulandeiro, arrozeiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Negociante (no comércio - excl. ambulante) - empregador com até 5 empregados
Negociante (no comércio: atacadista, varejista) - empregador com até 5 empregados
Operador de carteiras internacionais
Papeleiro, pasteleiro (no comércio - excl. ambulante) - empregador com até 5 empregados
Peixeiro, quitandeiro (no comércio - excl. ambulante) - empregador com até 5 empregados
Peleteiro, relojoeiro, sapateiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Produtor cinematográfico - empregador com até 5 empregados
Produtor de: cinema, espetáculos - empregador com até 5 empregados
Seleiro, taberneiro, taverneiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Subchefe de: loja, produção
Subcoordenador de produção
Subencarregado de: pensão, refeitório
Subgerente (na extração: mineral, vegetal)
Subgerente (na: agricultura, agropecuária, lavoura, pecuária, pesca)
Subgerente (na: construção civil, indústria de transformação)
Subgerente (no comércio de: mercadorias, valores)
Subgerente (no: serviço de hospedagem, alimentação, transporte)
Subgerente de empresa: financeira, imobiliária, securitária
Subgerente de vendas de veículos: novos, usados
Subgerente de: aeroporto, hotel, litografia, loja, produção, produtividade, restaurante
Subgerente industrial
Supervisor de produção - incl. Adjunto
Supervisor de: análise, controle de produção
Vendedor de: automóveis, carros, motos, veículos - empregador com até 5 empregados
Vidraceiro (no comércio) - empregador com até 5 empregados
Administrador de: compras, divisão de mercado de produtos, material, mercadologia
Administrador de: refeitório, salários, vendas
Administrador financeiro
Assessor comercial de marketing, técnico de vendas
Assessor de departamento de: relações públicas, vendas industriais
Assessor de diretor comercial
Assessor de gerência: administrativa, comercial, de vendas
Assessor de gerente: administrativo, de compras
Assessor de pesquisa operacional
Assessor de planejamento de pesquisa de pessoal
Assessor de relações: industriais, públicas
Assessor de seção de: pessoal, vendas
Assessor de serviços financeiros
Assessor de: administração de vendas, assuntos de patrimônio imobiliário
Assessor de: finanças, promoção, propaganda, vendas
Assessor de: superintendência de finanças, tesouraria de relações bancárias
Assessor: comercial, financeiro
Assistente comercial
Assistente de diretor de serviços administrativos, pessoal - incl. adjunto
Assistente de diretoria de: relações industriais, assuntos administrativos
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Assistente de gerência de departamento de marketing doméstico
Assistente de gerência de: câmbio, compras, propaganda, publicidade
Assistente de gerência: comercial, financeira
Assistente de gerente de departamento de crédito e cobrança, vendas
Assistente de gerente de vendas de automóveis
Assistente de gerente de: administração, compras, crédito e cobrança
Assistente de gerente de: finanças, operações de vendas, pesquisa de mercado
Assistente de gerente de: promoção e propaganda, relações industriais
Assistente de gerente: administrativo, comercial, financeiro, regional de vendas
Assistente de superintendência de: finanças, patrimônio
Assistente de: diretor administrativo, câmbio
Assistente de: pagadoria, promoções, propaganda, relações industriais
Assistente: executivo de administração, regional de relações públicas
Chefe administrativo de vendas
Chefe comercial
Chefe de departamento de administração: comercial, vendas
Chefe de departamento de: publicidade, propaganda
Chefe de desenvolvimento de novos produtos, planejamento de propaganda
Chefe de escritório: comercial, de vendas
Chefe de seção de serviços comerciais
Chefe de seção de: administração de vendas, planejamento de compras, promoção
Chefe de serviços de: central de compras, relações públicas, imprensa e propaganda
Chefe de setor comercial
Chefe de setor de: administração de vendas, comissões, créditos e financiamentos
Chefe de setor de: contratos de vendas, descontos, liquidações, promoções, vendas
Chefe de setor de: distribuição de vendas, propaganda, relações públicas
Chefe de: assessoria de planejamento econômico, crédito bancário, custos de produtos
Chefe de: gabinete de diretoria, publicidade - excl. serviço público
Chefe de: posto de gasolina, propaganda, publicidade, promoção
Coordenador de administração: de pessoal, geral
Coordenador de: anúncios, benefícios, empregados, controle orçamentário de custos
Coordenador de: departamento comercial, marketing, operações de computador
Coordenador de: orçamento e método, propaganda popular, publicidade, vendas
Coordenador de: recrutamento e seleção, relações públicas
Coordenador geral de serviços e imprensa
Coordenador: administrativo, comercial, financeiro
Encarregado de administração: financeira, geral, de vendas
Encarregado de seção comercial: de defensivos agrícolas
Encarregado de seção comercial: de fitossanitários
Encarregado de: pesquisa de mercado, promoções e relações públicas
Encarregado de: planejamento financeiro, análise de vendas, programação de pedidos
Encarregado de: propaganda, promoção, vendas
Encarregado de: recrutamento, seleção, ensino, treinamento, desenvolvimento de pessoal
Executivo de: conta, vendas, mercado externo e interno
Gerente (no comércio de mercadorias)
Gerente (no serviço de alimentação)
Gerente administrativo - incl. Adjunto
Gerente administrativo de: banco, câmbio, cantina, crédito, escritório, estoque, fábrica
Gerente administrativo de: frota, hospedaria, industria, lanchonete, motel, obras, vendas
Gerente assistente de divisão de controle e licenças de alfândega
Gerente de administração de: estoque, finanças, pessoal, pesquisa de mercado, vendas
Gerente de administração de: fábrica de pneus, produtos de embalagem
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Gerente de administração financeira, industrial - incl. adjunto
Gerente de administração, coordenação e planejamento
Gerente de agência: comercial, de divulgação, de banco - incl. adjunto
Gerente de análise de: crédito, finanças, mercado, investimento
Gerente de área de: pessoal, vendas
Gerente de controle: administrativo, orçamentário, de crédito
Gerente de coordenação de: compras, marketing, planejamento
Gerente de departamento de controle: bancário, de material
Gerente de departamento de planejamento de: análises, produção, pesquisas
Gerente de departamento de serviços: comerciais, financeiros
Gerente de departamento de: caixa e bancos, compras, crédito e cobrança
Gerente de departamento de: estoques, finanças, marketing, orçamentos, propaganda
Gerente de departamento de: pessoal e pagadoria, publicidade e relações públicas
Gerente de departamento de: planejamento financeiro, recursos materiais
Gerente de departamento de: relações com associados, seleção e treinamento de pessoal
Gerente de departamento de: suprimentos, televisão, tesouraria, treinamento, vendas
Gerente de departamento: administrativo, financeiro, pessoal
Gerente de desenvolvimento de: campanhas de vendas, treinamentos, profissional
Gerente de distrito industrial
Gerente de divisão de administração de: bens, pessoal
Gerente de divisão de: aplicação financeira, cobrança, compras, comunicação, custos
Gerente de divisão de: desenvolvimento de novos produtos, planejamento de marketing
Gerente de divisão de: exportação, finanças, importação, marketing, organização
Gerente de divisão de: pesquisas e análises, pessoal, planejamento, tesouraria
Gerente de divisão de: tráfego e almoxarifado, transportes, treinamento, vendas
Gerente de divisão: administrativa, comercial, financeira, econômica
Gerente de divisão: regional, nacional de vendas
Gerente de função: central de finanças e administração, de pessoal
Gerente de operação de: folha de pagamento, serviços de transporte, vendas
Gerente de pesquisa
Gerente de pesquisa de mercado
Gerente de pesquisa e desenvolvimento - excl. no serviço público
Gerente de pesquisas técnicas - excl. no serviço público
Gerente de planejamento avançado,
Gerente de planejamento de: análise financeira, benefícios, campanhas de vendas
Gerente de planejamento de: informação, marketing e desenvolvimento de produtos
Gerente de planejamento de: material, salários, transportes, venda
Gerente de planejamento e: administração de salários, controle de inventário, estatística
Gerente de planejamento e: administração, análises, controle, desenvolvimento de pessoal
Gerente de planejamento e: novos projetos, organização, programação, progresso
Gerente de planejamento e: suprimento, financeiro e custos
Gerente de planejamento: econômico, financeiro, industrial
Gerente de programação e: coordenação, projetos
Gerente de projeto de: cerveja, fábrica
Gerente de recrutamento, seleção, treinamento
Gerente de relações: bancárias, públicas, industriais
Gerente de seção de: compras, exportação de sisal, vendas
Gerente de serviço de: administração, manutenção, oficina, marketing
Gerente de serviços de: importação, exportação, pessoal, promoção veterinária
Gerente de serviços de: segurança, vendas
Gerente de setor de: administração de fábrica, vendas
Gerente de sistema de: orçamento, pessoal
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Gerente de sistemas, finanças e métodos administrativos
Gerente de unidade comercial
Gerente de: armazém de peças e acessórios, assessoria de relações industriais
Gerente de: atendimento, compra, contrato, crédito, custos, orçamentos
Gerente de: cadastro, colocação, contadoria de pessoal, normatização de crédito
Gerente de: desconto e cobrança, desenvolvimento, distribuição e vendas
Gerente de: divulgação e promoção, escritório de compras e vendas, estabelecimento
Gerente de: estúdio, estudos e projetos, expediente, exportação e importação
Gerente de: farmácia, filial, finanças, formulação e controle, impostos, imprensa
Gerente de: fundo de investimento, marketing, material, merchandising e promoção
Gerente de: modernização, negócios administrativos, operações financeiras
Gerente de: orçamentos, organização administrativa, patrimônio, folha de pagamento
Gerente de: processamento de dados, programação
Gerente de: promoção, propaganda, vendas, remuneração, segurança
Gerente de: seleção e desenvolvimento de pessoal
Gerente de: serviços comerciais, sistemas administrativos de pessoal
Gerente de: sucursal, suprimentos, tesouraria, transporte, treinamento, promoção, vendas
Gerente financeiro de: automóveis, banco, divisão
Gerente financeiro e administrativo
Gerente geral de: abastecimentos e controle, compras, crédito, divisão, empréstimos
Gerente nacional de: compras, vendas
Gerente regional de: crédito, vendas
Gerente técnico de: obra, treinamento, vendas
Gerente técnico: administrativo, comercial
Gerente: central administrativo, comercial, financeiro, industrial, corporativo
Gerente: distrital, divisional, executivo de vendas
Gerente: econômico-financeiro, executivo assistente
Gerente: geral administrativo
Gerente: geral, superintendente de vendas
Gerente: interno, patrimonial, procurador, tesoureiro
Gerente: planejamento de contratos, promocional de vendas
Subchefe: administrativo de centro de saúde, departamento de vendas, propaganda
Subgerente (no comércio de mercadorias)
Subgerente administrativo de pendência de aplicação
Subgerente administrativo de: aplicação em hora, banco, divisão, supervisão
Subgerente comercial
Subgerente de divisão: de vendas, financeira
Subgerente de filial - incl. de banco
Subgerente de seção de exportação de sisal
Subgerente de venda
Subgerente de: agência de banco, câmbio, captação, compras, importação, crédito
Subgerente de: impostos e taxas, manutenção, marketing, oficina
Subgerente de: pagadoria e registro de pessoal, propaganda e vendas, relações humanas
Subgerente operacional de: cálculos, correspondência, pesquisa de mercado
Superintendente de venda: industrial, regional, no interior
Supervisor de assuntos contratuais comerciais
Supervisor de: administração comercial, aplicação, captação de recursos

Profissionais policientíficos
2011
2012
2021

Bioengenheiro, biotecnologista, Engenheiro geneticista
Especialista (em confiabilidade metrológica)
Engenheiro mecatrônico

Profissionais das ciências exatas, físicas e da engenharia
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Atuário, geômetra, matemático - incl. auxiliar
Especialista (em pesquisa operacional)
Analista de métodos quantitativos, assistente de seção de estatística, bioestatístico
Demógrafo, estatístico: analista, matemático
Pesquisador em informática e computação
Engenheiro de sistemas de computação
Webmaster, administrador de: banco de dados, rede, sistema computacional
Analista de sistema em: planejamento e controle, engenharia de produção,
Analista de sistemas de: computacionais, computador, suporte - incl. auxiliar, tecnólogo
Analista de: computador, microcomputador, processamento de dados, rede
Chefe de: operador de computação, seção de processamento de dados
Programador: analista, assistente, de processamento de dados, sistemas de computador
Biofísico, piezometrista, preparador de ensaios físicos
Físico: nuclear, instrumentador, químico, magnéticos - incl. auxiliar
Inspetor de ensaios: físicos, magnéticos
Analista: de gases, em laboratório, químico industrial - incl. auxiliar
Assistente de departamento químico - incl. chefe
Especialista (em tratamento de água), estequiometrista
Industrial (na fabricação de produtos químicos) - conta própria
Perfumista (químico industrial)
Químico de laboratório de: controle, solos
Químico de: departamento de controle de qualidade, fabricação, planta, processos
Químico: agrícola, analista, assistente, bacteriologista, consultor - incl. auxiliar
Químico: galvanoplasta, industrial
Analista de tempo, anemógrafo, anemólogo, astrofísico, astrônomo
Meteorologista, auxiliar de meteorologia, físico de astrofísica
Estratígrafo, geofísico, geólogo, geoquímico, oceanógrafo, petrógrafo
Engenheiro de: cerâmica, elaboração de vidro, embalagens, material
Tecnólogo de: cerâmica, vidro
Engenheiro arquiteto, paisagista, urbanista, auxiliar de arquitetura
Analista de: concreto, tráfego
Calculista orçamentário de obras
Engenheiro de operação (no transporte rodoviário)
Engenheiro de: solos, tráfego, transportes
Engenheiro encarregado da movimentação de materiais
Engenheiro: calculista, civil, manutenção de obras, hidráulico, rodoviário, sanitarista
Tecnólogo em: engenharia civil, saneamento
Engenheiro de manutenção: elétrica, eletrônica
Engenheiro de operação: eletrônica, eletrotécnica
Engenheiro de projetos: elétricos, eletrônicos
Engenheiro de: instrumentação, telecomunicações, telefonia
Engenheiro eletrônico de: máquinas de processamento de dados, vídeo e áudio
Engenheiro eletrônico projetista, pesquisador de telecomunicações
Engenheiro: eletricista, eletrônico, eletrotécnico de projetos
Projetista de redes de distribuição de energia
Tecnólogo de: eletricidade, eletrônica, telecomunicações
Engenheiro de controle de reparação mecânica
Engenheiro de controle de: manutenção mecânica, de veículos
Engenheiro de: aparelhos e dispositivos didáticos, construção naval, produção
Engenheiro de: manutenção, operação mecânica

2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2144
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2145
2146
2146
2146
2147
2147
2147
2148
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2149
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2151
2152
2152
2152
2153
2153
2153

Engenheiro mecânico especialista (em armamentos)
Engenheiro mecânico: industrial, de instalações
Engenheiro projetista de: ferramentas, motores
Engenheiro: aeronáutico, termomecânico
Especialista (em engenharia de: compressores, motores geradores)
Projetista de: ferramentas de corte e repuxo, máquinas, equipamentos, motores
Projetista de: refrigeração, veículos
Projetista: aeronáutico, eletromecânico, mecânico, naval
Tecnólogo de mecânica
Engenheiro de: celulose e papel, operação têxtil
Engenheiro de: processamento, desenvolvimento químico
Engenheiro tecnólogo de alimentos e bebidas
Engenheiro: químico, têxtil
Enologista, enólogo
Tecnólogo de: alimentos e bebidas, borracha, carburantes, fibras artificiais e sintéticas
Tecnólogo de: materiais plásticos, papel
Tecnólogo: têxtil, em petroquímica
Engenheiro de operação metalúrgica
Engenheiro: metalúrgico, siderúrgico
Tecnólogo em: processos de produção e usinagem, soldagem
Engenheiro de: minas, perfuração
Espeleologista, mineralogista, minerógrafo, minerólogo, metalista (engenheiro de minas)
Pesquisador, prospector de: jazidas, minérios
Engenheiro: agrimensor, cartográfico, cartógrafo, medidor
Engenheiro de planejamento industrial, planejador de controle de qualidade
Engenheiro de segurança: do trabalho, industrial
Engenheiro de: controle de qualidade, custos, normas e especificações
Engenheiro de: organização e métodos, planejamento e controle
Engenheiro de: organização industrial, tempos e movimentos
Engenheiro: orçamentista, pesquisador
Especialista (em controle de qualidade e planejamento)
Capitão de: aerobarco, barca, embarcação, fragata, iate, lancha, longo curso, fluvial
Capitão, comandante de: marinha, navio mercante
Comandante de embarcação - excl. na pesca
Comandante de: aerobarco, barca, iate, lancha, longo curso
Encarregado de navio
Imediato de: embarcação, marinha mercante, navio
Intendente de bordo de embarcação
Maracatiara, soto-capitão
Navegador, maritimo (na marinha mercante)
Oficial de: coberta, marinha mercante, navegação marítima e interior
Oficial, supervisor de máquinas de embarcação (no transporte marítimo)
Primeiro oficial-maquinista de embarcação (na marinha mercante)
Superintendente técnico de embarcação (no transporte marítimo)
Aeronauta civil, comandante, navegador, piloto comercial (no transporte aéreo)
Comandante de helicóptero, navegador de aeronaves, piloto de linhas aéreas
Instrutor de: pilotagem, aviões, turboélice, vôo (na aviação)

Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins
2211
2211
2211

Agrostiógrafo, agrostiólogo, agrostólogo, algologista, analista de micróbios, anatomista
Auxiliar bacteriologista
Auxiliar de controle bacteriológico

2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2211
2221
2221
2221
2221
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2232
2232
2232
2233
2233
2233
2234
2234
2234
2234
2234
2234
2234
2235
2235
2235
2235
2235
2236
2236
2236

Bacteriologista, bacteriólogo, biologista, biólogo, biomédico, bioterista, botânico
Biólogo de pesquisas, briologista, carcinologista, carcinólogo, citotecário, ecologista
Ecólogo, entomologista, entomólogo, fenologista, ficologista, fitógrafo, geneticista
Fisiologista - excl. médico
Helmintologista, herpetógrafo, herpetologista, herpetólogo, hidrobiologista, histologista
Ictiógrafo, ictiólogo, insetologista, lepidopterologista, litologista, litólogo, microbiologista
Naturalista, ofiologista, ornitólogo, paleobotânico, paleofitólogo, paleontologista
Paleontólogo, paleozoologista, pesquisador botânico, zoologista, zoólogo
Agrônomo, reflorestador
Engenheiro de: campo, pesca
Engenheiro: agrícola, agrônomo, florestal, horticultor, rural, silvicultor
Inspetor agrônomo, pesquisador agrícola, tecnólogo em madeira
Chefe de clínica médica, obstetriz, plantonista de ambulatório
Clinico: geral, patologista, psicólogo
Médico de: família, medicina esportiva, perícias médicas, saúde pública
Médico do trabalho
Médico: acupunturista, alergista, alergologista, alienista, alopata, anatomopatologista
Médico: anestesista, anestesiologista, angiologista, cancerologista, cardiologista, clinico
Médico: cirurgião, dermatologista, embriologista, endocrinologista, endoscopista
Médico: epidemiologista, facultativo, fisiatra, fisiologista, foniatra, gastroenterologista
Médico: geneticista, geriatra, gerontologista, ginecologista, hansenólogo, hematologista
Médico: hemoterapeuta, higienista, histologista, homeopata, Interno de hospital
Médico: laboratorista, laringologista, legista, litotomista, metabolista, metabologista
Médico: militar, nefrologista, neuroanatomista, neurocirurgião, neurologista, neuropediatra
Médico: neuropsiquiatra, obstetra, oculista, oftalmologista, oftalmotorrinolaringologista
Médico: oncologista, ortopedista, otorrino, otorrinolaringologista, parteiro, patologista
Médico: pediatra, pneumologista, pneumotisiologista, proctologista, psiquiatra, radiologista
Médico: radioterapeuta, reumatologista, roentgenologista, sanitarista, sexologista
Médico: tisiologista, traumatologista, traumato-ortopedista, urologista, visitador
Chefe de clínica dentaria, cirurgião dentista, prático
Endodontólogo, odontologista, odontólogo protesista, odontopediatra, odontoradiologista
Ortodontista, ortodontólogo, periodontista
Dono, empresário, proprietário de serviços veterinários - conta própria
Médico, chefe de clínica, cirurgião, patologista (em medicina veterinária)
Veterinário - incl. Sanitarista
Auxiliar de cosmetologia
Bioquímico, boticário, farmacologista, farmacotécnico, hemobioquímico, sorologista
Dono, empresário, sócio proprietário(na fabricação de produtos farmacêuticos) - conta
própria
Farmacêutico (diplomado)
Farmacêutico: bioquímico, bromatologista, cosmetólogo, cosmiatra, hospitalar, de
alimentos
Farmacêutico: imunologista, industrial, sanitarista, toxicologista Toxicólogo
Industrial (na fabricação de produtos farmacêuticos) - conta própria
Assistente, atendente de enfermagem, padioleiro, puericultor(com formação superior)
Enfermeira parteira - excl. médica (com formação superior)
Enfermeiro parteiro - excl. médico (com formação superior)
Instrumentador: cirúrgico, de cirurgia (com formação superior)
Obstetra, obstetriz, parteira hospitalar - excl. médico (com formação superior)
Ergoterapeuta, fisioterapeuta, fisioterapista, fonoaudiólogo (com formação superior)
Logopedista, terapeuta ocupacional, técnico de reabilitação (com formação superior)
Tecnólogo em orientação e mobilidade de cegos e deficientes visuais

2237
2237

Auxiliar de nutrição e dietética
Dietista, nutricionista, nutrologista - incl. auxiliar

Profissionais do ensino (com formação de nível superior)
2311
2312
2312
2312
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321

Mestre, professor de: educação infantil, jardim de infância, maternal (com formação
superior)
Mestre, professor de 1ª a 4ª série do ensino fundamental (com formação superior)
Mestre, professor de ensino do primeiro grau menor (com formação superior)
Mestre, professor de: curso de alfabetização, CA - incl. de adultos (com formação superior)
Mestre de ensino de primeiro grau de primeira a oitava série (com formação superior)
Mestre de supletivo de primeiro grau de quinta a oitava série (com formação superior)
Mestre, professor de ciências naturais (no ensino de 1º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de comunicação e expressão (no ensino de 1º grau) (com formação
superior)
Mestre, professor de ensino de 1º grau de 1ª a 8ª série (com formação superior)
Mestre, professor de ensino de 1º grau de 5ª a 8ª série (com formação superior)
Mestre, professor de ensino de 1º grau de primeira a oitava série (com formação superior)
Mestre, professor de ensino de 1º grau de quinta a oitava série (com formação superior)
Mestre, professor de ensino de primeiro grau de 1ª a 8ª série (com formação superior)
Mestre, professor de ensino de primeiro grau de 5ª a 8ª série (com formação superior)
Mestre, professor de ensino de primeiro grau de quinta a oitava série (com formação
superior)
Mestre, professor de ensino do primeiro grau maior (com formação superior)
Mestre, professor de ensino fundamental de 1ª a 8ª série (com formação superior)
Mestre, professor de ensino fundamental de 5ª a 8ª série (com formação superior)
Mestre, professor de ensino fundamental de primeira a oitava série (com formação
superior)
Mestre, professor de ensino fundamental de quinta a oitava série (com formação superior)
Mestre, professor de estudos sociais (no ensino de 1º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de matemática (no ensino de 1º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de: curso ginasial, ginásio (com formação superior)
Professor de ensino de primeiro grau de primeira a oitava série (com formação superior)
Professor de supletivo de primeiro grau de quinta a oitava série (com formação superior)
Mestre de ensino do segundo grau de primeira a terceira série (com formação superior)
Mestre de línguas estrangeiras modernas (no ensino de 2º grau)(com formação superior)
Mestre de organização social e política (no ensino médio, de 2º grau) (com formação
superior)
Mestre de supletivo (no ensino médio de primeira a terceira série) (com formação superior)
Mestre, professor (no ensino médio, de 2º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de biologia (no ensino médio, de 2º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de disciplinas pedagógicas (no ensino de 2º grau) (com formação
superior)
Mestre, professor de disciplinas pedagógicas (no ensino médio) (com formação superior)
Mestre, professor de ensino médio do segundo grau (com formação superior)
Mestre, professor de física (no ensino médio, de 2º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de geografia (no ensino médio, de 2º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de história (no ensino médio, de 2º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de inglês (no ensino médio, de 2º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de língua portuguesa(no ensino médio, de 2º grau) (com formação
superior)
Mestre, professor de línguas estrangeiras modernas (ensino médio) (com formação
superior)

2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340

Mestre, professor de literatura brasileira (no ensino médio, de 2º grau) (com formação
superior)
Mestre, professor de matemática (no ensino médio, de 2º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de português (no ensino médio, de 2º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de pré-vestibular (com formação superior)
Mestre, professor de psicologia (no ensino médio, de 2º grau) (com formação superior)
Mestre, professor de química (no ensino médio, de 2º grau) (com formação superior)
Professor de ensino do segundo grau de primeira a terceira série (com formação superior)
Professor de línguas estrangeiras modernas (no ensino de 2º grau)(com formação superior)
Professor de organização social e política (no ensino de 2º grau) (com formação superior)
Professor de organização social e política (no ensino médio) (com formação superior)
Professor de supletivo (no ensino médio de primeira a terceira série) (com formação
superior)
Agente, instrutor de: capacitação profissional, ofícios, treinamento (com formação
superior)
Instrutor agrícola(com formação superior)
Instrutor de aprendizagem: agropecuária, comercial, industrial (com formação superior)
Instrutor de capacitação profissional industrial (com formação superior)
Instrutor de capacitação profissional: agropecuária, comercial (com formação superior)
Instrutor de treinamento: agropecuário, comercial, industrial (com formação superior)
Instrutor de: cursos de treinamento, educação profissional (com formação superior)
Professor de capacitação profissional de desenho técnico - (com formação superior)
Professor de capacitação profissional de tecnologia e cálculo técnico (com formação
superior)
Professor de ensino profissionalizante do segundo grau (com formação superior)
Professor de técnicas agrícolas (no ensino médio, de 2º grau)(com formação superior)
Professor de técnicas comerciais (no ensino médio, de 2º grau)(com formação superior)
Professor de técnicas de enfermagem (no ensino médio, de 2º grau)(com formação
superior)
Professor de técnicas industriais (no ensino médio, de 2º grau)(com formação superior)
Professor de técnicas secretariais (no ensino médio, de 2º grau)(com formação superior)
Professor-instrutor de cursos de treinamento - incl. do senai (com formação superior)
Lente, livre docente, mestre (no ensino superior)
Mestre, professor de amostragem estatística (no ensino superior)
Mestre, professor de análise estrutural (no ensino superior de engenharia e arquitetura)
Mestre, professor de análise: macroeconômica, microeconômica (no ensino superior)
Mestre, professor de clínica: cirúrgica, médica (no ensino superior)
Mestre, professor de construções metálicas e de concreto (no ensino superior)
Mestre, professor de direito: administrativo, comercial, constitucional (no ensino superior)
Mestre, professor de direito: financeiro e tributário, penal, civil (no ensino superior)
Mestre, professor de ensino: de pós-graduação, do 3º (terceiro) grau, superior
Mestre, professor de fundamentos específicos da comunicação (no ensino superior)
Mestre, professor de literatura da língua: francesa, inglesa, portuguesa (no ensino superior)
Mestre, professor de matemática - incl. financeira (no ensino superior)
Mestre, professor de materiais de construção (engenharia e arquitetura) (no ensino
superior)
Mestre, professor de mecânica dos solos (engenharia e arquitetura) (no ensino superior)
Mestre, professor de metodologia da educação física e dos desportos (no ensino superior)
Mestre, professor de orientação educacional (no ensino superior)
Mestre, professor de pesquisa: econômica, educacional, operacional (no ensino superior)
Mestre, professor de planejamento de arquitetura (no ensino superior)
Mestre, professor de planejamento urbanístico (engenharia e arquitetura) (no ensino

2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2340
2391
2392
2392
2392
2392
2394
2394
2394
2394
2394
2394
2394
2394
2394
2394
2394
2394
2394
2394
2394

superior)
Mestre, professor de química: inorgânica, orgânica (no ensino superior)
Mestre, professor de religião, sociologia, topografia (no ensino superior)
Mestre, professor de resistência dos materiais (engenharia e arquitetura) (no ensino
superior)
Mestre, professor de tecnologia especializada (engenharia e arquitetura) (no ensino
superior)
Mestre, professor de teoria: econômica matemática de sistemas(no ensino superior)
Mestre, professor de: administração, álgebra linear, anatomia (no ensino superior)
Mestre, professor de: antropologia, astronomia, biologia geral (no ensino superior)
Mestre, professor de: cálculo numérico, ciências políticas(no ensino superior)
Mestre, professor de: circuitos elétricos e eletrônicos, contabilidade(no ensino superior)
Mestre, professor de: demografia, desenho técnico, didática (no ensino superior)
Mestre, professor de: economia, enfermagem, engenharia rural (no ensino superior)
Mestre, professor de: estatística, farmacologia, filosofia, física (no ensino superior)
Mestre, professor de: fisiologia, fisioterapia, francês, geografia (no ensino superior)
Mestre, professor de: geologia geral, história, inglês, lingüística (no ensino superior)
Mestre, professor de: medicina do trabalho, meteorologia (ensino superior)
Mestre, professor de: metalografia, mineração e petrografia (engenharia) (no ensino
superior)
Mestre, professor de: plástica, português, prática de ensino, psicologia (no ensino superior)
Mestre, professor de: siderurgia, tratamento de minérios(engenharia) (no ensino superior)
Mestre, professor: pesquisador, universitário (no ensino superior)
Instrutor, monitor, professor, treinador de: educação física, ginástica, desportos (no ensino)
Monitor de: braile, cegos, alunos com deficiências mentais
Professor de deficientes: físico, auditivos, mentais
Professor de: educação especial, excepcionais, surdos-mudos
Professor especializado em excepcionais
Auxiliar de coordenação: de ensino primário, escolar
Auxiliar de orientação: educacional, pedagógica, primária, psicopedagógica
Auxiliar de: supervisão de ensino, supervisor escolar
Conselheiro de orientação profissional, pedagogo
Coordenador de: cursos, disciplina, ensino, orientação pedagógica
Coordenador: escolar, pedagógico, auxiliar de curso
Encarregado de apuração de eficiência (supervisão escolar)
Especialista de métodos audiovisuais de ensino
Instrumentalizador de laboratórios audiovisuais (no ensino)
Orientador de: disciplina, ensino
Orientador: escolar, educacional, pedagógico, profissional, vocacional
Professor: coordenador, de técnicas audiovisuais
Supervisor: de ensin,oeducacional, pedagógico
Técnico de: educação, ensino, orientação profissional
Técnico em: comunicações visuais, educação conteudista

Profissionais das ciências jurídicas
2410
2410
2412
2412
2419
2421

Advogado: auxiliar, contencioso, criminalista, de cobrança, provisionado
Assistente, consultor, orientador jurídico, causídico, criminalista, jurisconsulto, jurista
Adjunto, subprocurador, procurador (na justiça)
Procurador: autárquico, comercial, da fazenda nacional, de empresas, distrital, geral,
regional
Agente, analista de marcas e patentes
Desembargador, magistrado, corregedor (juiz)

2421
2421
2422
2423

Juiz de: direito, paz, trabalho
Juiz: eleitoral, estadual, federal, militar - incl. substituto
Defensor, promotor público - incl. adjunto
Delegado: distrital, regional de policia - incl. auxiliar, subdelegado

Profissionais das ciências sociais e humanas
2511
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2513
2514
2514
2515
2515
2515
2516
2516
2516
2516
2516
2521
2521
2521
2521
2521
2521
2522
2522
2522
2522
2522
2522
2522
2522
2522
2523
2524
2524
2524
2524
2524

Antropologista, antropólogo, arqueólogo, paleetnólogo, sociólogo
Analista (em economia), assistente econômico-financeiro
Analista de processamento: bolsa, de investimentos, open, ouro
Analista de: controle orçamentário, custo e orçamento, economia, finanças, investimento
Analista de: estudos econômicos, mercado de produtos e serviços, mercadologia,
orçamentos
Analista de: previsão financeira, promoção de investimento, underwriting
Analista: econômico, financeiro
Assistente de estatística e análise econômico-financeira
Economista - incl. Auxiliar
Economista: em mercadologia, em programação econômico-financeira, budget, rural
Especialista (em: planejamento econômico e social, setor financeiro)
Financista
Genealogista, geógrafo, historiador, historiógrafo
Cientista político, filósofo, politicólogo
Especialista em ciências políticas
Praxiterapeuta, psicanalista, Técnico de seleção de pessoal (psicólogo)
Psicólogo: clínico, de esporte, de trânsito, do trabalho, educacional, industrial, jurídico
Psicólogo: social, selecionador
Adjunto de serviços assistenciais
Agente, assistente, atendente de serviço social
Auxiliar de: assistente, previdência, serviço social
Auxiliar, visitador social
Economista doméstico
Administrador de empresas
Analista de métodos administrativos, gestor público, organizador de empresa e marketing
Analista de organização: de sistema, métodos, normas
Analista de: formulários, O e M (organizações e métodos)
Especialista (em: administração de negócios, organização e métodos)
Técnico de organização
Administrador de contadoria e registros fiscais
Analista de: balanço, contabilidade, contas a pagar, custos, documentos fiscais, escrita
fiscal
Analista, especialista, inspetor contábil
Auditor: contábil, fiscal, financeiro, geral, interno, de contabilidade e orçamentos
Chefe de contabilidade: comercial, de custo, de importação, financeira
Chefe de: contas, controle contábil, escritório de contabilidade
Contabilista, contador, subcontador (com formação superior)
Inspetor de: auditoria, escrita fiscal, finanças
Perito: contador, de balanço, liquidador
Secretária: de diretor, bilíngüe, executiva
Adjunto técnico de seleção e treinamento, Analista ocupacional
Analista de relações: do trabalho, industriais
Analista de: cargos e organogramas, salários, departamento de pessoal, mão-de-obra
Analista de: desempenho operacional (recursos humanos), sistema de trabalho
Analista de: ocupações, pessoal, processo de trabalho, recursos humanos, treinamento

2524
2524
2524
2524
2524
2524
2525
2525
2525
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531

Assistente de: cargos e salários, recrutamento e seleção
Auxiliar de serviços de seleção e treinamento
Auxiliar de: analista de cargos e salários, planejamento de pessoal, recrutamento e seleção
Entrevistador de: pessoal, recursos humanos, seleção
Especialista (em: administração salarial, cargos e salários)
Recrutador, selecionador de pessoal
- Analista de: câmbio, importação e exportação, planejamento financeiro
Assistente de importação
Especialista (em importação e exportação)
Agenciador, agente autônomo de publicidade
Agente: de relações públicas, de venda de publicidade, publicitário
Analista de: comercialização, controle de preços, estudo e pesquisa de mercado, marketing
Assistente de: publicidade, relações públicas
Auxiliar de serviço de relações públicas
Comunicador visual, ombundsman, publicitário, relações públicas
Dono, empresário, proprietário, sócio (na publicidade) - conta própria
Especialista: de comunicações, em propaganda
Operador de promoção, revisor de propaganda, técnico de comunicação
Produtor de: comerciais, propaganda, publicidade
Promotor de: marketing, propaganda

Comunicadores, artistas e religiosos
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Assistente: de editorial, redator
Chefe de reportagem, topiquista, cronista, editorialista, radiojornalista
Colunista, roteirista - incl de jornal (na imprensa)
Correspondente: de jornal, em línguas estrangeiras
Jornalista - excl. empregador
Produtor-redator de telejornal
Repórter: de jornais e revistas, esportivo - incl. auxiliar
Ajudante de documentação técnica
Bibliógrafo, bibliotecário, biblioteconomista, classificador bibliográfico
Bibliotecário tradutor
Documentalista - incl. Auxiliar
Técnico em suporte de documentação
Arquivologista, conservador de museus, Museólogo - incl. auxiliar
Dono, Empresário Proprietário Sócio (em atividades culturais) - conta própria
Diarista (em jornal)
Enciclopedista, filólogo, glossarista, intérprete, lexicográfico, tradutor, vocabularista
Adaptador de peças para teatro, cinema e televisão
Auxiliar de redator (na publicidade)
Biografo, comediógrafo, copidesque, dialogista, dicionarista, documentarista, dramatista
Contista, noveleiro, novelista, panfletário, panfletista (escritor)
Critico: cinematográfico, literário, musical, teatral, de arte, de cinema, de jornal
Croniqueiro (na imprensa)
Cronista: de esportes, de literatura, esportivo, literário
Elaborador de material didático, preparador de manuais técnicos
Escritor, fabulista, folclorista, folhetinista, folhetista, gazetilhinista, hagiógrafo, hinista
hinógrafo, libelista, libretista, literato, martirologista, memorialista, memorista, monógrafo
Localista, noticiarista, redator-chefe de jornal
musicólogo, periodicista, periodista, poeta, prosador, prosaista, prosista, publicista
Publicitário de redação, tradução e revisão
Redator de roteiros, roteirista de script de cinema, rádio e televisão - incl. chefe
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Redator de: informação pública, jornal, livros técnicos, noticiário, procedimentos e
métodos
Redator de: jornal falado, programas, propaganda, publicação técnica, publicidade
Redator, revisor de textos (na indústria gráfica)
Redator: auxiliar, científico, comercial, correspondente, criador
Redator: editorialista, promotor, publicitário, técnico
Sonetista, teatrólogo, tratadista, trovador, troveiro, trovista
Livreiro, editor de livros, jornais e revistas - excl. empregador
Comentarista de: esportes, jornal, rádio e televisão
Comentarista, narrador, locutor: esportivo,
Comunicador, narrador, noticiarista, repórter de rádio e televisão
Disc-jockey, espíquer, radialista, radiorepórter, speaker
Locutor de: radio e televisão, telejornal,
Produtor de: cinema, espetáculos - excl. empregador
Produtor de: programação, radio ou televisão
Produtor: cinematográfico, musical, teatral - excl. empregador
Bailarino, dançarino - excl. danças populares
Coreógrafo
Artista de: cinema, rádio, teatro, televisão
assistente de direção, Coadjuvante artístico, ensaiador de teatro, continuísta, declamador
Ator de: cinema, rádio, teatro, televisão - incl. dramático
Atriz de: cinema, rádio, teatro, televisão - incl. dramática
Comediante - excl. de circo
Cômico de: cinema, rádio, teatro, televisão
Diretor de fotografia (produção de filmes)
Diretor de representações dramáticas de rádio e televisão
Diretor de: cinema, estúdio cinematográfico, produção, rádio, televisão
Diretor: artístico, circense, teatral
Figurante, garota-propaganda, radioator, radioatriz, teleator, teleatriz, vedeta
Arranjador de orquestra, artista lírico, concertista, orquestrador, sinfonista, solfista
Auxiliar de maestro (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Baixista, bandolinista (músico) (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de
câmara)
Baixo, barítono, contralto, soprano, tenor, tenorino (cantor de música clássica, erudita)
Bandurrista, banjoísta, bateria(em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Baterista, citarista, clarinetista(em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Cantor de: opera, teatro
Cantor lírico (música clássica, erudita)
Clavecinista, contrabaixista(em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Componista, compositor de música clássica, erudita
Compositor, coordenador musical clássico, erudito
Co-spalla de orquestra
Cravista, fagorista, flauteiro (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Flautista, gaiteiro, gaitista (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Guitarrista, harpista (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Harmonista, harmonizador, melodista, melógrafo (música clássica, erudita)
Instrumentista (músico) (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Letrista (composições musicais clássicas, eruditas)
Maestrina, maestro, musicista (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Músico, oboísta, ocarinista (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Organeiro, organista (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Pandeirista, tecladista (músico) (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de
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câmara)
Percussionista, pianista (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Pistonista, rabequista (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Professor regente (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Regente (maestro) - incl. Auxiliar (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de
câmara)
Regente de: afinação, orquestra (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de
câmara)
Saxofonista, timbaleiro (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Spalla (solista) de orquestra
Trombetista, trombonista (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Trompetista, trompista (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Trumpetista, violeiro (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Violinista, violoncelista (em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara)
Aquarelista, cangoncheiro, caricaturista, chargista
Artesão de objetos de: cerâmica, couro, madeira, metal (artista popular)
Artista plástico, escultor, pintor, colorista
Desenhista: caricaturista, industrial (designer)
Encarnador, estatuário, iconista, imagineiro, santeiro (escultor de imagens)
Esculpidor de madeira, pintor, nigelador, pastelista, tatuador(artístico)
Gravador: artístico, de metais
Paisagista, pichador (pintor)
Pintor de: artes, quadros, tatuagem
Restaurador de: imagens, pinturas, quadros
Adornador, cenógrafo, decorador, ornador, ornamentador, ornamentista - incl. de interiores
Auxiliar de cenografia, especialista de decoração
Decorador: de interiores, naval
Aba, abade, abadessa, admonitor, agente pastoral, alfaqui, antiste, antístite, arabi
Arcebispo, arcediago, arcipreste, arquíclavo, auxiliar de capelânia, babalaô, babalorixá
Barnabita, bispo, bonzo, boto, capelão, capuchinho, cardeal, carmelita, carmelitano
Cacifeiro, caetano, clarista, confessor, irmão, observante, pateiro, paulista (no culto)
Cartucho, catequista, celestino, clérigo regular, cônego, cura, daroês, deão, derviche, dervis
Diácono, dominicano, evangelista, evangelizador, frade, franciscano, frei, freira, freire
Frade hospitaleiro, grão rabino, imame, irmã de caridade, irmão leigo, lazarista, leigo
Loio, madre superiora, mãe de santo, marabuto, marianita, mariano, menorista, menorita,
Madre, ministro de culto religioso, missionário, monge, noviço, padre, pai de santo, prior
Padre ortodoxo, papaz, parafrasta, pároco, pontífice, pope, prelado, premonstratense,
primaz
Pastor: evangélico, evangelista, protestante
Prioresa, rabi, rabino, religioso, reverendo, sacerdote, secular, subdiácono, sueltista, vigário
Provisor, superior, trapista (no culto)
Teólogo, tomarista, ursulina, vigário geral
Zelador de: orixá, santo

Técnicos polivalentes
3001
3003
3011
3011
3011
3011
3011

Técnico em mecatrônica (automação da manufatura) (robótica)
Técnico: de instalações eletromecânicas, eletromecânico - incl. auxiliar
Ajudante de: ensaios de laboratório, laboratorista de solos de concreto, química
Analista auxiliar de químico industrial
Analista de areias (em fundição)
Analista de: ensaios físicos, óleos e graxas
Auxiliar de química
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Dono (no serviço de análise de qualidade, ensaios de materiais e produtos) - conta própria
Empresário, proprietário, sócio (no serviço de análise de qualidade) - conta própria
Empresário, proprietário, sócio (no serviço de ensaios de materiais e produtos) - conta
própria
Ensaiador, ensaísta de laboratório, técnico de analise de óleos e graxas
Laboratorista de ensaios: de areia de fundição, elétricos, eletrônicos, mecânicos, químicos
Laboratorista de: matéria-prima tratamento térmico
Laboratorista: industrial, químico
Técnico de apoio à bioengenharia

Técnicos de nível médio das ciências físicas, químicas, engenharia e afins
3111
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Analista de água(na construção civil)
Analista de laboratório químico - excl. análises clinicas
Analista de: espectrografia, laboratório de produção mista, oxigênio, produtos químicos
Analista químico (metalográfico)
Auxiliar: de seção de química, químico, técnico
Bromatologista, espectrografista, laboratorista de tintas, microscopista, prático químico
Operador de espectrômetro, papelista (tratador de papéis), preparador de química
Técnico de ciências químicas
Técnico de desenvolvimento de análise química
Técnico de indústria química
Técnico de laboratório - excl. análises clínicas
Técnico de laboratório de água e esgotos
Técnico de sistema de tratamento de água
Técnico de: análise química, celulose e papel
Técnico químico industrial
Analista de carvão de coque
Técnico de indústria: carboquímica, petroquímica
Técnico químico de: gás combustível, petroquímica
Técnico: de laboratório de análises físico-químicas de petróleo, em refinação
Técnico (na industria de cerâmica e cristais)
Técnico de: cerâmica e vidros, esmaltação - incl. químico
Técnico de indústria de: borracha, plástico
Analista de estação de tratamento de efluentes e afluentes
Auxiliar técnico de: central térmica, centro de controle e operação do sistema de energia
Auxiliar técnico de: distribuição, geração de energia
Laboratorista de água e controle ambiental, observador meteorológico, pluviometrista
Técnico de controle: de centro de energia, poluição
Técnico de produção e distribuição de: água energia elétrica gás
Técnico de sistema de: combustível, energia
Técnico de utilidade (na produção e distribuição de energia, oxigênio)
Técnico de utilidade (na produção e distribuição de vapor, gases, óleos, combustíveis)
Técnico de: abastecimento, captação e distribuição de água, análise e controle ambiental
Técnico de: central térmica, meteorologia, serviço de esgoto
Técnico estação de captação e tratamento de água e esgoto
Analista de fios têxteis, dispositor de tecelagem
Gravador técnico, laboratorista, perito têxtil
Técnico de: malharia, tecelagem, tinturarias
Técnico têxtil (em: fiação, malharia, tecelagem, tratamentos químicos análise de fios)
Chefe das águas (na fabricação de tecidos)
Colorista, compositor de tintas(na indústria: do couro, textil, de tecidos)
Cromista, preparador de tintas
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Auxiliar de laboratorista de: concreto, solo
Dosador de concreto, fiscal de medição, inspetor de obras (na construção civil)
Laboratorista de: concreto, materiais de construção, solos
Técnico de laboratório de análises físico-químicas de materiais de construção
Técnico de obras civis
Técnico de planejamento, programação de manutenção civil
Técnico de: concreto, construção civil, edificações, engenharia civil, irrigação
Analista (no tratamento de água)
Auxiliar técnico de conservação de estradas, caminhos e pontes
Inspetor de: construção de estradas, saneamento
Técnico de: manutenção de vias férreas, transporte ferroviário
Abalizador - excl. agrícola
Aerofotogrametrista, telemetrista, topógrafo de agrimensura, auxiliar topográfico
Ajudante de: deslindador, medição, topografia
Ajudante, auxiliar de campo (em agrimensura e levantamentos topográficos)
Auxiliar de serviço de: agrimensura, levantamento topográfico
Auxiliar de: cálculos e medição, demarcação, medição, seção de topógrafo, topografia
Balizador, balizeiro (em agrimensura e levantamentos topográficos)
Calculista topógrafo, condutor topográfico, fotogrametrista, loteador de terra
Técnico de aerofotogrametria - incl. Ajudante, auxiliar
Técnico de: aerofotogrametria, hidrografia, medições, topografia
Auxiliar técnico: eletricista, em eletricidade
Eletrotécnico
Técnico de: comutação, eletricidade, equipamentos e projetos elétricos
Técnico: eletricista, de programação de oficina elétrica
Auxiliar técnico. Inspetor de manutenção elétrica
Inspetor de manutenção elétrica: preventiva, de máquinas, de veículos automotores
Inspetor eletrotécnico
Eletrônico de: manutenção, rádio e televisão
Eletrotécnico montador de: aparelhos de som, gravador, rádio, televisão, toca-fita
Eletrotécnico montador de: videocassete, vitrola
Eletrotécnico reparador de: aparelhos de som, gravador, rádio, televisão, toca-fita
Eletrotécnico reparador de: videocassete, vitrola
Radiotécnico
Técnico de manutenção eletrônica (circuitos com máquinas com comando numérico)
Técnico de manutenção: eletrônica, de computador
Técnico de sistema de automação industrial
Técnico de: balanças, indústria eletrônica
Técnico de: laboratório de eletrônica, de automação
Técnico de: rádio, televisão, tv (na reparação)
Técnico eletrônico - incl. Auxiliar
Analisador de tráfego telefônico, assistente técnico de rede (transmissão de
telecomunicações)
Auxiliar técnico de telefonia, inspetor de centrais privadas de comutação telefônica
Auxiliar técnico de: comutação, rede local e interurbana, telecomunicações, transmissão
Chefe de agência de serviços de telecomunicações, monitor de tráfego telefônico
Encarregado de transmissor (em telecomunicações)
Inspetor de telecomunicações, técnico eletrônico (radar)
Técnico de manutenção de equipamento de: comutação telefônica, transmissão
Técnico de transmissor (manutenção de telecomunicações)
Técnico de: manipulação de tráfego telefônico, operações de telecomunicações
Técnico de: redes, telecomunicações, telefonia, transmissão
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Contramestre de instrumentação, técnico em calibração e instrumentação
Encarregado de manutenção de instrumentos de controle, medição e similares
Técnico em fotônica
Calculista técnico mecânico, inspetor de máquinas e motores, programador de usinagem
Projetista de motores
Técnico de: indústria mecânica, mecanização, oleodutos, planejamento de oficinas
Técnico de: refrigeração, mecanização - incl. auxiliar
Técnico mecânico - incl. Auxiliar
Técnico: de projetos mecânicos, metalmecânica
Técnico mecânicos de ferramentas (na: industria, manutenção)
Mecânico industrial de automobilismo
Técnico de: automóveis, indústria de material de transporte
Técnico mecânico de: aeronaves, embarcações, veículos automotores
Técnico mecânico naval - incl. Auxiliar
Técnico de manutenção: de máquinas, mecânica
Técnico de: máquinas, oficinas mecânicas
Técnico mecânico de máquinas
Analista: de ligas de metal, metalográfico
Artífice, técnico metalúrgico
Laboratorista: de metalografia, em tratamentos térmicos
Técnico de: ensaios metalográficos, galvanização, indústria metalúrgica, metalização
Técnico de: metalurgia, trefilação
Técnico de: acabamento, área de corrida (na siderurgia)
Técnico de: aciaria, beneficiamento de escória, controle de lingoteira, desgaseificação
Técnico de: fundição (usinagem de peças de metais), redução (primeira fusão)
Técnico de: laminação, movimentação de gusa, refratário
Técnico em siderurgia
Auxiliar técnico, Laboratorista de geologia,
Técnico de: geologia, metalografia, pesquisa geológica, petrografia
Técnico em geodésia e cartografia
Aferidor de produtividade, técnico de produção em poços de petróleo
Cimentador, desencrustador, desincrustador (poços de petróleo e gás)
Técnico de empresa de: extração mineral, petróleo e gás natural
Técnico de mineração de: petróleo e gás natural, águas subterrâneas, minerais sólidos
Técnico de: perfuração, recursos minerais (minas)
Técnico em mineração de tório, zircônio e outros minerais raros
Auxiliar de programação de centro de processamento de dados
Conferente de entradas de computador
Controlador de: qualidade, E/S (na informática)
Planejista, scheduler, programador auxiliar
Programador de: computador, informática, máquinas-ferramenta com comando numérico
Técnico de: aplicação, de computador, em programação (computação)
Auxiliar de: computação, operação de computador, processamento de dados
Encarregado de seção de processamento
Operador de terminal de dados (no processamento de dados)
Operador de: centro de processamento de dados, computador, console
Operador de: equipamentos de entrada de dados, máquina (no processamento de dados)
Operador de: micro, microcomputador, processamento de dados, periférico
Operador de: rede de teleprocessamento, sistema de computador
Preparador de fitas magnéticas, processador de dados
Técnico de: teleprocessamento, apoio ao usuário de computador (helpdesk)
Ajudante de: debuxador, desenhista
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Artefinalista, auxiliar técnico projetista
Auxiliar de: debuxador, desenhista, seção de desenho
Auxiliar técnico de desenho: elétrico, mecânico
Capista (na indústria gráfica)
Cartazista, desenhador
Confeccionador, cortador de matrizes de calçados
Copista: de croquis, desenhista
Debuxador de tecidos (na industria textil)
Delineador: de obras, de reparos navais, mecânico
Desenhista de engenharia: civil, de fabricação
Desenhista de instalações: hidráulicas, industriais, mecânicas
Desenhista de: arte final, aeronáutica, agrimensura, arquitetura, departamento de display
Desenhista de: artefinal, artes gráficas, bordados, carrocerias, cartaz, cartografia, catálogos
Desenhista de: decoração, desenho animado, embalagens, equipamentos e moldes
Desenhista de: estamparias, estruturas metálicas, ferramentas, filatelia, fotoestamparia
Desenhista de: fluxograma e formulários, fotolito, fundição, geologia, heráldica, hidráulica
Desenhista de: ilustração, jacquard, litografia, máquinas, móveis, plantas de decoração
Desenhista de: negativos de foto e estamparias, produtos, propaganda mecânica
Desenhista de: projetos elétricos, protótipos, publicidade, serviços técnicos
Desenhista de: projetos, propaganda, tecidos, vestuário
Desenhista projetista de: arquitetura construção civil esgoto ferramentas
Desenhista técnico - incl. Auxiliar
Desenhista técnico de construção: civil, de aeronaves, naval
Desenhista técnico de: arquitetura, artes gráficas, calefação, ventilação e refrigeração
Desenhista técnico de: cartografia, departamento de display, eletricidade e eletrônica
Desenhista técnico de: geologia, ilustrações técnicas, instalações mecânica, mobiliário
Desenhista técnico de: instalações hidrossanitárias, topografia
Desenhista técnico: detalhista, Industrial
Desenhista: artístico, final comercial, copista, detalhista, eletricista, eletromecânico,
traçador
Desenhista: especializado em geologia e geofísica, projetista mecânico
Desenhista: geométrico, humorístico, letrista, mecânico, naval, ótico, publicitário
Especialista montador em arte final, ilustrador, maquinista modelista
Estilista, Figurinista: de modas, modelador (na indústria do vestuário)
Grafista, letrista, miniaturista, projetador, projetista, vinhetista (desenhista)
Modelista: cortador de roupas, de calçados, de roupa, peleteiro
Padronista de: calçados, peleteria, roupas
Preparador de cartela técnica têxtil, técnico de arquitetura de interiores
Projetista de: instalações elétricas, instrumentos elétricos, matrizes, moldes de vestuário
Projetista: de móveis, eletrotécnico
Técnico de vestuário
Técnico em: calçados e artefatos de couro, confecções
Técnico de mobiliário

Técnicos de nível médio das ciências biológicas, bioquímicas, da saúde e afins
3201
3210
3210
3210
3211
3211
3212

Técnico em: biotério, histologia
Agrotécnico, extencionista, prático rural, técnico florestal
Ajudante, auxiliar técnico florestal
Técnico: agropecuário, em agronomia, rural
Abalizador, extencionista, pratico, técnico agrícola
técnico de: agricultura, pesquisas agrícolas - incl. Auxiliar, ajudante
Auxiliar técnico de vacinas veterinárias

3212
3212
3213
3214
3221
3221
3221
3221
3222
3222
3222
3222
3222
3222
3222
3222
3222
3222
3222
3222
3223
3223
3224
3224
3224
3225
3225
3231
3232
3241
3241
3241
3241
3242
3242
3242
3242
3250
3251
3251
3251
3252
3252
3253
3281

Técnico de inseminação artificial (na pecuária)
Técnico de pecuária - incl. Auxiliar
Técnico: florestal, silvicultor
Técnico de: pesca, piscicultura
Acupunturista - excl. médico
Atendente de terapêutica ocupacional, Duchista, massagista (fisioterapeuta)
Quiropata, quiropódico, quiropodista, quiroprático, quiropraxista
Técnico de: fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitação, recuperação - incl. Auxiliar,
ajudante
Acadêmico, aluno interno de hospital
Ajudante, assistente, atendente de enfermagem (com formação de técnico, nível médio)
Auxiliar de enfermagem (com formação de técnico, nível médio)
Auxiliar de enfermagem de centro cirúrgico (com formação de técnico, nível médio)
Auxiliar de enfermagem de clínica médica (com formação de técnico, nível médio)
Auxiliar de enfermagem de hospital (com formação de técnico, nível médio)
Auxiliar de enfermagem do trabalho (com formação de técnico, nível médio)
Enfermeiro, padioleiro, técnico de enfermagem (com formação de técnico, nível médio)
Instrumentador: cirúrgico, de cirurgia (com formação de técnico, nível médio)
Técnico de enfermagem de terapia intensiva (com formação de técnico, nível médio)
Técnico de enfermagem do trabalho (com formação de técnico, nível médio)
Técnico de enfermagem psiquiátrica (com formação de técnico, nível médio)
Contactólogo, óptico, optometrista, ortoptista, ótico prático, tecnólogo em ortóptica
Ótico (na fabricação)
Confeccionador de dentes artificiais
Protético: dentário, ortopédico
Técnico: de próteses odontologicas, em higiene dental
Ortopedista prático
Técnico de: órtese, ortopedia, prótese ortopédica
Técnico: de veterinária, em zootecnia
Zootécnico, Zootecnista
Auxiliar, ajudante de: eletrocardiografia, eletroencefalografista, operador de raios x,
radiologia
Operador de: eletrocardiógrafo, eletroencefalógrafo, radiologia, raios x
Radiologista, roentgenologista - excl. médico
Técnico de: eletrocardiograma, eletroencefalograma, radiologia médica, radioterapia, raios
X
Analista, assistente, laboratorista de laboratório em análises clínicas
Auxiliar de: autopsia, legista, necropsia
Técnico de laboratório de análises clínicas - incl. prático
Técnico: de laboratório médico, em análises clínicas
Degustador, enólogo, perfumista técnico
Boticário, farmacêutico prático, oficial de farmácia
Técnico em: bioquímica, farmácia
Técnico: de indústria farmacêutica, químico de medicamentos
Laboratorista de leite, técnico em produção e conservação de alimento
Técnico de: alimentos, carnes, laticínios, leite, massas alimentícias, pescado
Técnico: de apoio em laboratório de biotecnologia, em imunobiológico
Embalsamador, empalhador de animais, taxidermista

Professores leigos e de nível médio
3311
3311

Atendente de creche, auxiliar de desenvolvimento infantil (com formação no ensino médio)
Professor de educação infantil (com formação no ensino médio)

3311
3311
3311
3311
3311
3311
3312
3312
3312
3312
3312
3312
3312
3312
3312
3313
3313
3321
3321
3321
3321
3321
3322
3322
3331
3331
3331
3331
3331
3331
3341
3341
3341

Professor de pré-alfabetização (com formação no ensino médio)
Professor de pré-escolar (com formação no ensino médio)
Professor de pré-infantil (com formação no ensino médio)
Professor de pré-primário (com formação no ensino médio)
Professor de: jardim de infância, maternal (com formação no ensino médio)
Recreacionista, recreadora infantil (no ensino) (com formação de nível médio)
Mestre de primeiro grau de primeira a quarta série (com formação no ensino médio)
Professor de 1ª a 4ª série (com formação no ensino médio)
Professor de curso de alfabetização - incl. de adultos (com formação no ensino médio)
Professor de ensino fundamental (com formação de nível médio)
Professor de primeiro grau de 1ª, 2 ª, 3ª, 4ª série (com formação no ensino médio)
Professor de primeiro grau - sem especificação de serie (com formação no ensino médio)
Professor de supletivo primeiro grau de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª série (com formação no ensino médio)
Professor do educar
Professor primário (com formação no ensino médio)
Agente de capacitação profissional (com formação tecnica)
Professor no ensino profissionalizante (com formação de nível médio)
Professor de ensino do primeiro grau (sem formação)
Professor de ensino pré-escolar (sem formação)
Professor de supletivo primeiro grau de primeira a quarta série (sem formação)
Professor: do mobral, primário (sem formação)
Professor leigo no ensino fundamental
Agente de treinamento (com formação de segundo grau)
Professor leigo no ensino profissionalizante
Dono, empresário, sócio, proprietário (no ensino) - conta própria
Monitor de lazer, professor particular
Motorista instrutor de auto-escola
Professor de: artes plásticas, artesanato, ballet, corte e costura, croche, culinária, dança
Professor de: flauta, jazz, música, órgão, piano, pintura, reforço, tricô, violão
Professor de religião - excl. no ensino superior
Ajudante, auxiliar de disciplina
Assistente de educação, bedel
Inspetor de: alunos, disciplina

Técnicos de nível médio em serviços de transportes
3411
3411
3411
3411
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3412
3413
3413
3421

Aviador civil, co-piloto, mecânico de vôo (no transporte aéreo)
Piloto comercial - excl. no transporte aéreo
Piloto de: aeronaves, aviação, avião, ensaios em vôo, helicóptero
Piloto de: provas, teste(na aviação)
Cabo de turma, capataz de exploração pesqueira, capitão, comandante (na pesca)
Contramestre de: aerobarco, barca, embarcação, iate, lancha, marinha mercante
Contramestre de: navio mercante, de pesca
Mestre: de embarcação, arrais, sota, soto
Motorista de: aerobarco, barca, embarcação marítima, iate, lancha, pesca
Motorista: de embarcações, naval
Patrão de: barca, embarcação, lancha
Patrão de pesca: costeira, de alto-mar, regional
Piloto, timoneiro de embarcações pesqueiras, sota (prático: fluvial, de navegação)
Piloto de: aerobarco, embarcação, lancha, pesca, porto
Condutor: maquinista, motorista fluvial
Eletricista de bordo
Programador rodoviário

3421
3422
3422
3422
3423
3423
3423
3423
3423
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3424
3425
3425
3425
3425
3425
3425
3425
3425
3425
3425
3425
3426
3426
3426

Técnico de: programação de transporte, serviço de apoio
Chefe de seção de processamento aduaneiro e controle de transporte
Chefe de serviços aduaneiros
Despachante: aduaneiro, alfandegário, de navios
Agente rodoviário
Controlador, programador de serviço de transporte rodoviário
Encarregado de linha de transporte, técnico em tráfego rodoviário
Fiscal de: carga e descarga, embarques (no transporte rodoviário)
Inspetor de: carregadoria de embarque, tráfego, serviços de transporte rodoviário
Agente de estação de estrada de ferro (no transporte ferroviário) - incl. ajudante
Agente de: estrada de ferro, movimento de ferrovia, rede ferroviária, trem
Ajudante de: despachador de movimento (no transporte ferroviário)
Auxiliar de: estação de estrada de ferro, controle de movimento (ferrovias)
Cabo de linha férrea, chefe de trem
Chefe de estação de estrada de ferro (no transporte ferroviario)
Chefe de movimento de trens (no transporte ferroviario)
Chefe de: serviço, tráfego ferroviário, encarregado de vias férreas
Controlador, compositor de movimento de trens, praticante de tráfego
Despachador de: movimento de ferrovia, trens, rede ferroviária
Despachante, distribuidor de veículos ferroviários, movimentador (em ferrovias)
Fiscal de: descarga ferroviária, estação de ferrovia, movimento de trens (no transporte)
Fiscal de: tráfego ferroviário, trem
Inspetor de: equipamento ferroviário, estação de estrada de ferro, de rendas de trens
Inspetor de movimentos de trens (no transporte ferroviario)
Subencarregado, supervisor de controle de linhas de ferrovias
Agente: fiscal de aviação civil, de tráfego aéreo, chefe de operações de vôo
Assistente de despachante de operações de vôo, previsor de embarque
Controlador de: tráfego aéreo, vôo
Despachador de torres, despachante operacional de vôo
Despachante de: aviões, operações de vôo
Escalador de vôo, fiscal controlador de tráfego aéreo, organizador de escala
Fiscal de: aeroporto, rotas, tráfego aéreo, viação
Inspetor de: aeronáutica civil, aeroporto, rotas (no transporte aéreo)
Inspetor de tráfego: aeronáutico, comercial
Operador de torre de: comando de aeroporto, controle aéreo
Supervisor de: aeroporto, vôo
Chefe de serviço de transporte por vias navegáveis
Encarregado de: seção de navegação, transporte marítimo
Superintendente de aprovisionamento (navegação marítima, no transporte marítimo)

Técnicos de nível médio nas ciências administrativas
3511
3511
3511
3511
3511
3511
3511
3511
3511
3511
3512

Assistente de: contabilidade, contador de custos, contadoria fiscal
Auxiliar de análise, chefe, controlador contábil, guarda-livros
Chefe de seção de contabilidade - excl. no serviço público
Chefe de setor de: contabilidade, orçamento e controle
Contabilista (com formação técnica, nível médio)
Encarregado de contabilidade - excl. no serviço público
Encarregado de: reconciliação e contabilidade de cobrança, registro econômico
Supervisor de: ativo imobiliário, contabilidade
Técnico: analista contábil, em escrituração fiscal
Técnico de: contabilidade, controladoria
Agente de estatística - incl. Ajudante, auxiliar

3512
3512
3512
3512
3512
3512
3513
3513
3513
3513
3513
3513
3513
3513
3513
3514
3514
3514
3514
3514
3514
3514
3514
3514
3514
3515
3515
3515
3515
3515
3515
3515
3515
3515
3515
3515
3515
3515
3515
3516
3516
3516
3516
3516
3516
3516
3516
3517
3517
3517
3518
3518

Auxiliar: de seção de estatística, estatístico de qualidade
Calculista, controlador de estatística
Preparador de relatório, revisor de dados estatísticos
Recenseador, tcepq, técnico em estudos e pesquisas (no IBGE)
Técnico de estatística - incl. Ajudante, auxiliar
Técnico especializado em estatística
Agente de: pessoal, recrutamento
Auxiliar de analista de sistema e métodos
Auxiliar técnico de: estudos organização e métodos
Encarregado de pessoal - excl. no serviço público
Técnico de administração - incl. auxiliar
Técnico de administração: de empresas, em comércio exterior
Técnico de administração: hospitalar, postal, privada
Técnico de economia doméstica
Técnico de seleção de pessoal - excl. psicólogo
Auxiliar jurídico, cartorário, notário, tabelião, serventuário, técnico da justiça
Avaliador, contador, depositário, distribuidor, partidor, perito judicial
Depositário, distribuidor, partidor, perito público, solicitador de assessoria jurídica
Escrevente: de cartório, juramentado (datilografo)
Escrivão: criminal, público
Escrivão de: cartório, coletoria, júri, pagadoria, paz, policia, tesouraria
Inventariante: judicial, público
Oficial: de justiça, judiciário
Oficial de protesto de: letras, título
Oficial de registro: civil, de imóveis, de títulos, público
Agente de fiscalização de receita, analista de impostos e taxas, auxiliar de agente tributário
Agente fiscal: aduaneiro, da receita federal, de rendas internas, exator, tributário
Agente fiscal de imposto de: circulação, consumo, renda
Ajudante de agente tributário, assistente de inspetor de alfândega
Arrecadador de taxas, coletor (no serviço público), malsim
Chefe de seção de apuração de arrecadação
Chefe de serviço de arrecadação e fiscalização
Chefe de: serviços fiscais, tributos
Contador, controlador de arrecadação, fiscal auxiliar de impostos internos
Fiscal da receita: estadual, federal, municipal
Fiscal de: contribuições previdenciárias, controle, tributação e arrecadação
Fiscal de tributos: da Fazenda Pública, do açúcar e do álcool
Promotor de arrecadações
Técnico de: previdência, tributação e arrecadação, tributos
Analista, técnico de risco industrial, auxiliar de inspetor segurança
Chefe, técnico de higiene e segurança do trabalho
Inspetor de equipamento de controle de incêndio
Inspetor, técnico de prevenção de: acidentes, incêndios
Inspetor de: proteção e segurança, trabalho
Inspetor, supervisor, técnico de segurança: do trabalho, industrial
Instrutor contra incêndio, técnico em análise e segurança do trabalho
Instrutor de segurança contra incêndio
Agente, analista, assistente técnico, avaliador, técnico especialista de seguros
Comissário, Inspetor de avarias, inspetor de risco de seguros
Vistoriador, perito de: sinistros, risco de auto
Agente de investigação privada
Auxiliar, ajudante de datiloscopia

3518
3518
3518
3518
3518
3518
3518
3518
3518
3518
3518
3522
3522
3522
3522
3523
3523
3524
3525
3525
3525
3525
3531
3531
3531
3531
3531
3531
3531
3531
3531
3532
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541

Comissário de: policia, vigilância
Datiloscopista, identificador - incl. ajudante, auxiliar
Detetive: de policia, inspetor, particular, profissional
Dono, Empresário (no serviço de investigação, vigilância e segurança) - conta própria
Fiscal de policiamento, oficial de diligência
Inspetor de: guardas, polícia, segurança policial
Investigador: de polícia, particular
Papiloscopista - incl. Policial
Perito: criminal, policial
Sócio, proprietário (no serviço de investigação, vigilância e segurança) - conta própria
Técnico de identificação
Agente de: defesa florestal, inspeção de pesca, saúde pública
Auxiliar de saúde pública, inspetor agrícola, organizador sanitário
Fiscal de: higiene, limpeza urbana, obras
Inspetor de: centros de abastecimento, comercialização de produtos, restaurantes,
saneamento
Agente de pesos e medidas, inspetor de medição
Metrologista - incl. Auxiliar
Censor, técnico de censura
Agente de higiene e segurança do trabalho
Agente: de inspeção do trabalho, de relações trabalhistas, sindical
Fiscal do trabalho, Inspetor de instalações industriais
Inspetor de higiene e segurança do trabalho
Agenciador, agente(no comércio de valores)
Agente de: bolsa, câmbio, investimentos
Analista, encarregado de ações
Corretor de: ações, bolsa de valores, fundos públicos, investimentos, mercado de capitais
Corretor de títulos e valores, fiel de títulos
Operador de: bolsas de valores, captação, commodities mercado de ações, ouro
Operador de mesa: bolsa, de leasing, em corretora
Operador de open: interbancário, market
Operador de pregão de bolsa de valores, títulos mobiliários, valores
Técnico de: operações bancárias, serviços bancários
Agenciador - excl. de publicidade, valores e automoveis
Agenciador de: propaganda, serviço
Agente (no comércio de mercadorias)
Agente: comercial, de contatos de propaganda, de jornal
Agente de navio, navegação, vapores (no transporte marítimo) - excl. empregador
Agente de venda de serviços as empresas
Agente técnico de vendas, alabama, aliciador, caixeiro viajante, cometa
Amostrador de produtos, marreteiro (no comércio)
Analista de planejamento de vendas
Analista de serviço de vendas
Analista de vendas
Anunciador
Anunciador de propaganda
Assistente técnico de vendas e promoções
Auxiliar de: demonstrador, divulgação, pracista, propaganda e relações públicas
Auxiliar de serviço, setor de propaganda
Comerciante, comerciario (na representação comercial) - conta própria
Contato: comercial, publicitário
Contato de: propaganda, vendas

3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3541
3542
3542
3542
3542
3542
3542
3542
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3544
3544
3545
3545
3545
3545
3545
3545
3546
3546
3546
3546
3546
3546
3547
3547
3547
3547
3548
3548

Corretor de publicidade
Demonstrador - excl. no comércio
Demonstrador técnico
Divulgador e assistente de departamento de promoções
Dono, empresário (na representação, intermediação comercial) - conta própria
Encarregado comercial, pesquisador de venda
Inspetor: comercial, pracista, técnico de vendas
Pracista, reclamista, merchandiser, viajante comercial
Promotor de: produtos revenda supermercados vendas
Promotor de vendas (na indústria de transformação)
Propagandista (agente de propaganda)
Propagandista de: medicamentos, produtos de laboratório, venda de remédios
Proprietário, sócio (na representação, intermediação comercial) - conta própria
Representante: comercial, de fábrica, de vendas
Representante, superintendente técnico de vendas
Técnico de vendas - incl. Auxiliar
Vendedor de: assinaturas de jornais, revistas e publicações, circulo do livro
Vendedor de: automóveis, carros - conta própria
Vendedor: externo, pracista, viajante
Acompanhador de compra e recebimento
Acompanhador, Agente, auxiliar técnico de compras
Analista, investigador de preço de compra
Arrematador (no comércio de gado)
Auxiliar de: pesquisa, programação de compras
Chefe, comissário, coordenador, programador de compras
Comprador, capangueiro
Controlador de departamento de compras
Superintendente de compras, transportes e gestão de materiais
Supervisor de compras: e vendas, técnicas
Exportador, importador - conta própria
Técnico em: importação, exportação
Avaliador de: automóveis, bens móveis, carros, imóveis, jóias, prédios, propriedade
Avalista de bens, perito de valores
Leiloeiro, pregoeiro - incl.preposto
Corretor de seguros - incl. Ajudante, auxiliar
Dono, empresário, proprietário, sócio (na corretagem de seguros) - conta própria
Dono, empresário, proprietário, sócio (em atividades auxiliares dos seguros) - conta própria
Dono, empresário (em atividades auxiliares da previdência privada) - conta própria
Proprietário, sócio (em atividades auxiliares da previdência privada) - conta própria
Renovador de seguros, securitário
Agente: de locação, imobiliário
Corretor de imóveis
Corretor especializado em locais para antenas (site acquisitor)
Dono, empresário, proprietário, sócio (na corretagem de imoveis) - conta própria
Dono, empresário (em atividades imobiliárias) - excl. condomínios prediais - conta própria
Proprietário, sócio (em atividades imobiliárias) - excl. condomínios prediais - conta própria
Corretor, operador de bolsa de mercadorias e futuros
Dono, empresário, proprietário, sócio (em intermediação financeira) - conta própria
Dono, empresário, proprietário, sócio (na corretagem de mercadorias) - conta própria
de mercadorias e futuros
Agente de: recepção e vendas, turismo, viagem
Auxiliar de: agente de viagem, emissor de turismo nacional

3548
3548
3548
3548
3548
3548
3548

Auxiliar de: programação de viagens, turismo receptivo
Coordenador, despachante, técnico de turismo
Dono, empresário, proprietário, sócio (no turismo) - conta própria
Dono, empresário, proprietário, sócio de agência de viagens - conta própria
Encarregado de viagens, pesquisador turístico, roteirista de excursões
Organizador de viagens - conta própria
Programador: de embarque, excursões internacionais

Técnicos em nível médio dos serviços culturais, das comunicações e dos desportos
3711
3712
3713
3713
3713
3721
3721
3721
3722
3722
3722
3723
3723
3723
3723
3723
3723
3723
3723
3723
3723
3723
3731
3731
3731
3731
3732
3732
3732
3732
3732
3732
3732
3732
3732
3741
3741
3741
3741
3741
3741
3741
3742

Bibliotecário auxiliar, técnico em biblioteconomia
Numismata, técnico em Museologia
Espectrometrista, operador de espectrofotômetro
Grafotécnico, produtor, técnico gráfico, Webdesigner
Técnico de: artes gráficas, planejamento gráfico, programação visual
Camara-man, cameraman, cinematografista
Cinegrafista - incl. assistente, auxiliar
Operador de câmera de: televisão, cinema
Fotógrafo: comercial, publicitário, retratista
Fotógrafo de: aerofotografia, arquitetura
Repórter fotográfico
Colante, manipulador (no serviço telegráfico)
Encarregado de: telegramas, telégrafo
Fonogramista, operador telegráfico
Operador de: central telegráfica computadorizada, radiofonia, radiotelefonia, radiotelégrafo
Operador de: rádio, tráfego telegráfico, transmissores
Radio navegador, radionavegante (navegação aérea)
Radioperador (nas telecomunicaçôes)
Radioperador navegante (navegação aérea, marítima)
Radiotelefonista, radiotelegrafista, radioteletipista, telegrafista - incl. auxiliar
Radiotelefonista, radiotelegrafista de estação terrestre
Radiotelegrafista de: aeronaves, movimento, tráfego, marinha mercante)
Operador de aparelho, equipamento de: estúdio, transmissão, gravação de rádio
Operador de equipamentos móveis de rádio
Operador de estação de: cabo aéreo, rádio, repetidora
Operador, planejador técnico de rádio
Operador de aparelhos de estúdio, externa de televisão (tv)
Operador de áudio de televisão, gravador de vídeo-tape (tv, vt)
Operador de equipamento de: estúdio de televisão, registro de vídeo (tv, vt)
Operador de equipamentos móveis de televisão (tv)
Operador de estação de televisão, repetidora de (tv)
Operador de máquina de transmissão de televisão (tv)
Operador de mesa de: efeitos especiais, transmissão de televisão (tv)
Operador de videotape, vídeo, tape, televisão - incl. auxiliar (tv, vt)
Operador técnico de televisão (tv)
Ajudante de cabine de sonorização, gravador de fita de som, mixador,
Operador de: aparelho de reprodução sonora, áudio de estúdio
Operador de áudio, audiovisual, gravadora de som, microfone, sonoplastia
Operador de equipamento de: amplificação, gravação, registro de som
Operador de equipamento de: gravação de trilha sonora para filmes, som e cenografia
Operador de preparação de registro de som
Operador sonoplasta de: fita magnética, sonorização
Ajudante de contra-regra
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Cenotécnico, contra-regra, montador de filmes
Maquinista de: cenário, teatro
Operador, projetista cinematográfico
Operador de: cabine cinematográfica, processadora de filmes, projetor cinematográfico
Operador de: filmes (montador), telecine
Ajudante de operador cinematográfico
Cinetécnico auxiliar
Operador de cabine de projeção cinematográfica
Aderecista
Decorador, encarregado de vitrines
Vitrinista - incl. Auxiliar
Bailarino de danças populares
Acordeonista, adufeiro, cançonetista, charangueiro, charanguista, sanfoneiro,
Baixista, bateria (músico) - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de
câmara
Baixo, barítono, contralto, soprano, tenor, tenorino (cantor de grupo, coral)
Bandolinista, bandurrista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de
câmara
Banjoísta, baterista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Cantador: de viola, em diversões
Cantor de: rádio, televisão, música popular
Citarista, clarinetista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Clavecinista, cravista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Componista, compositor de música popular
Compositor, coordenador musical popular
Corista, Fadista (cantor)
contrabaixista, fagorista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Fadista, sanfonista (musico)
Flauteiro, flautista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Gaiteiro, gaitista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Guitarrista, harpista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Harmonista, harmonizador, melodista, melógrafo, letrista (música popular)
Instrumentista (músico) - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Maestrina, maestro - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Maestro, regente de: banda de música, grupo coral - incl. auxiliar
Menestrel, músico popular, tocador de sanfona
Musicista, músico - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Oboísta, ocarinista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Organeiro, organista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Pandeirista (músico) - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Percussionista, pianista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Pistonista, rabequista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Professor regente - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Regente (maestro) - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Regente de afinação - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Saxofonista, trompista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Tecladista (músico) - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Timbaleiro, trombetista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Trombonista, trompetista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de
câmara
Trumpetista, violinista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
Violeiro, violoncelista - excl. em concerto ou orquestra sinfônica, filarmônica, de câmara
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Acróbata, burlantim, cabotino, clown, comedor de fogo, contorcionista, equilibrista, faquir
Aramista (no circo), voador (acrobata)
Amestrador, domesticador, treinador de animais (em diversões, no circo)
Artista, comediante, cômico de circo
Funâmbulo, hipnotizador, homem-bala, ilusionista, mágico, malabarista, palhaço,
pantomino
Pantomimeiro, pantomineiro, prestidigitador, saltimbanco, titeriteiro, toni, trapezista
Animador de programa de: rádio, televisão, tv
Apresentador de espetáculos de: rádio, televisão, tv
Apresentador de programa de: rádio, televisão, tv
Apresentador de programa educativo
Cabaretier
Manequim - incl. Fotografico
Modelo: artístico, de modas, fotografico
Auxiliar de instrutor de natação
Auxiliar técnico, preparador, treinador (nos esportes)
Auxiliar técnico, coordenador, instrutor, assistente (no futebol)
Instrutor de: artes marciais, atletismo, basquetebol, boxe, capoeira, esgrima, golpe
Instrutor, professor de: educação física, ginastica - excl. no ensino
Instrutor de: karatê, musculação, natação, pugilismo, remo, saltos ornamentais, tênis
Instrutor de: voleibol, water polo
Preparador: de equipe de atletismo, de esportistas, físico
Professor de: artes marciais,, atletismo, boxe, capoeira, esgrima, karatê, musculação
Professor de: natação, pugilismo, remo, saltos ornamentais, tênis, voleibol, water polo
Técnico de: atletismo, basquetebol, boxe, esportes, futebol, natação, pugilismo, remo
Técnico de: saltos ornamentais, tênis, voleibol
Treinador de cavalos de corrida
Jóquei - incl. aprendiz, corredor (em corridas de cavalos)
Arqueiro, atacante, goleiro, jogador, meio campista, zagueiro (no futebol)
Atleta profissional de: boxe, futebol, golfe
Boxador, boxeador, boxeur, boxista, corredor fundista, esportista, golfista
Jogador (nos esportes)
Lutador profissional de luta livre, maratonista, piloto de corrida de automóveis, pugilista
Árbitro, bandeirinha, cronometrista, marcador (nos esportes)
Juiz de: esportes, linha

Outros técnicos de nível médio
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Analista de: estudos de tempo, processos de produção
Auxiliar de: cronometragem, mapa de produção
Calculista de: produção, tempos
Computometrista, cronoanalista, cronometrista
Planejador, técnico em analise de controle de produção
Programador: de controle de produção, de serviço eletrônico, e controlador de materiais
Técnico de: apoio a pesquisa e desenvolvimento, estudo de tempo, matéria-prima e
material
Técnico de: planejamento de produção, processo de fabricação, tempos e métodos
Técnico de programação e controle: da produção e expedição, de serviço de manutenção
Analista de laboratório de controle de qualidade
Analista, controlador de qualidade
Inspetor de: chopp fábrica, ferramentas, fundição, latas, lingotamento, contínuo
Inspetor de linha de: montagem, produção, transmissão, cabos aéreos, peças
Inspetor de: laminados, material, montagem, peças fundidas, produção

3912
3912
3912
3912
3912
3912
3912
3912
3912
3912
3912

Inspetor de montagem de: motores diesel, provas, tratamento térmico
Inspetor de: manutenção de aeronave, produção de caixa d'água
Inspetor de controle de qualidade - incl. auxiliar, ajudante
Inspetor geral de: linhas, peças, produção
Operador de: dinamômetro, ultrassom
Operador de serviço de inspeção de: auto-rádios, material, qualidade - incl. auxiliar
Revisor de: equipamentos, fabricação
Técnico analista de controle: de produtos manufaturados, estatístico de qualidade
Técnico analista de padrões, pesquisa de controle de qualidade
Técnico: analista de recebimento de peças compradas, de controle interno
Técnico de controle de qualidade - incl. auxiliar

Escriturários
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Assistente, chefe, supervisor (no serviço público)
Assistente de departamento de: pesquisa de mercado, pessoal, propaganda
Assistente de departamento de relações industriais
Assistente de divisão: administrativa e financeira, pessoal, relações industriais
Assistente de: serviço de pessoal, supervisor administrativo
Assistente de setor: administrativo, de pessoal
Chefe (no serviço público estadual)
Chefe: administrativo, de seção imobiliária
Chefe de: administração e planejamento, departamento, digitação, expediente
Chefe de agência de coleta (no IBGE)
Chefe de escritório de: pessoal, serviços gerais
Chefe de: pessoal, protocolo, recrutamento, seleção e treinamento, secretaria
Chefe de: publicidade, seção de transporte (no serviço público)
Chefe de seção de: pessoal, recrutamento, seleção e treinamento
Chefe de seção de serviços: administrativos, gerais
Chefe de serviço: administrativo, executivo
Chefe de serviço de: administração, pesquisa e estatística, planejamento, produção
Chefe de serviço de programação de produção
Chefe de serviços de coordenação de contratos
Chefe de setor de: contratos, coordenação e programação operacional, pessoal
Chefe de setor de: fábrica, recrutamento, treinamento e seleção de pessoal, serviços gerais
Encarregado de: escritório, serviço
Subchefe de seção de convênios, subencarregado de escritório
Supervisor administrativo: de escritórios, de pessoal, interno
Supervisor de administração de: biblioteca, pessoal, relações trabalhistas, arquivo técnico
Supervisor de: análise de organização, controle de pessoal, apontadoria
Supervisor de: avaliação de desempenho, controle de processos (documentos), convênios
Supervisor de benefícios: assistenciais, pessoais
Supervisor de: controle documental, seleção
Supervisor de: digitação, entradas de dados, fitoteca, preparo e crítica (na informática)
Supervisor de seção de: benefício, serviços gerais
Supervisor postal - incl. Auxiliar
Administrador de: orçamento, patrimônio
Assistente de: custo e fabricação, finanças, orçamento, patrimônio
Assistente de departamento de: custos, expedição, financeiro
Assistente: de divisão, de setor de custos, financeiro
Assistente de encarregado de: depósito, materiais
Assistente de seção de: cálculo e custos, crédito e cobrança
Assistente de serviço de contabilidade
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Assistente de supervisor de: almoxarifado, armazém, cobrança, depósito
Chefe de administração: de materiais, patrimonial
Chefe de: almoxarifado, armazém, bens patrimoniais, cadastro, compensação, depósito
Chefe de: contas a pagar, coordenação financeira, credito e cobrança, despensa
Chefe de controle: de patrimônio, patrimonial e segurança
Chefe de: custo, contabilidade, faturamento, finanças, embalagem e expedição
Chefe de escritório de: câmbio, crédito e cobrança, orçamento, tesouraria
Chefe de: material, orçamento, recebimento de material, tesouraria
Chefe de seção de: cadastro, câmbio, crédito e cobrança, finanças, material
Chefe de seção de: orçamento, produtos de suprimento, títulos e valores
Chefe de serviço: central de finanças, financeiro, bancário
Chefe de setor de: administração, compensação de cheques, crédito e cobrança, custo
Chefe de setor de: faturamento, finanças, material, orçamento
Chefe geral de armazém, controlador de orçamento
Encarregado de: almoxarifado, controle financeiro, expedição, finanças, orçamento
Encarregado de apropriação, apuração de custos
Encarregado de: patrimônio, recebimento de material, reposição de mercadorias
Encarregado de seção de: contratos, controle de produção, custos, faturamento, seleção
Encarregado de serviço: de câmbio, financeiro
Encarregado: financeiro, do faturamento
Inspetor chefe de: segurança patrimonial, serviços de patrimônio
Procurador-chefe de cobrança, subchefe de serviço de ordem de pagamento
Supervisor administrativo de: bens, imóveis
Supervisor de: abastecimento, almoxarifado, análise financeira de custos, orçamento
Supervisor de: cadastro e ponto, caixa e contas a pagar, cobrança em carteira, câmbio
Supervisor de carga e descarga - excl. no transporte
Supervisor de: centralização de contas correntes de banco, compensação contratos
Supervisor de: contratos de obra, crédito e cobrança, finanças, recepção e expedição
Supervisor de controle de: inventário, matéria-prima, financeiro
Supervisor de seção de: patrimônio, seção de registro e apoio de câmbio
Tesoureiro - incl. de banco
Adjunto, agente, apontador, auxiliar administrativo - incl. comercial
Agente: de colocação, previdenciário
Ajudante de: administração, cartório, coletoria, controle, escritório, faturamento,
importação
Ajudante de: procuradoria, seção, secretaria, seguros, seleção
Ajudante de serviços: de importação e exportação, jurídicos
Ajudante, auxiliar técnico de estatística
Anotador, apontador de: cartões de ponto, mão-de-obra, departamento de pessoal
Assistente administrativo - incl. distrital, geral, técnico
Assistente administrativo de: folhas de pagamento, marketing, setor de vendas
Assistente administrativo de serviços: comerciais, contábeis
Assistente de: administração, compra e venda, controlador de orçamento, escritório
Assistente de: administração e orçamentos, controle administrativo, delegado fiscal
Assistente de: faturamento, seleção, vendas especiais
Assistente de departamento, setor de controle planejamento de vendas
Assistente técnico: de administração financeira, no serviço público
Auxiliar administrativo de: compras, expediente, FGTS e descontos, folha de pagamento
Auxiliar: administrativo de pessoal, assistente de compras
Auxiliar de: administração, cadastrador, cartório, coletoria, faturamento, importação
Auxiliar de: comprador, controle de compras, promoção de vendas (administrativo)
Auxiliar de controle de: orçamentos, vendas
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Auxiliar de departamento de: crédito, custo, pessoal
Auxiliar de preparação, codificador, operador de codificação de dados
Auxiliar de: escritório, pessoal, planejamento, procuradoria, vendas
Auxiliar de planejamento, programação de vendas, registro de pessoal
Auxiliar de promoção, propaganda e divulgação (administrativo)
Auxiliar de: seção, secretaria, seguros, seleção
Auxiliar de seção de caixa -excl. nos serv. e no comércio de mercadorias
Auxiliar de seção de: cobrança, crédito e cadastro,contas a pagar, controle estatístico
Auxiliar de seção de compras (administrativo)
Auxiliar de seção de: faturamento, pagadoria, pagamento, pessoal, tesouraria, tributos
Auxiliar de serviço: de estatística, externo de importação e exportação, seguros, jurídicos
Auxiliar de setor de: compras, pessoal
Auxiliar de: supervisor de vendas, tráfego de exportação e importação
Auxiliar técnico de seguros, classificador de compras
Calculador, calculista - incl. Auxiliar
Cadastrista, comprovador, controlista, conferente calculista, correspondente comercial
Conferente de documentação de importação e exportação
Controlador de: cartões de ponto de pessoal, pedido de venda
Correspondente de: departamento de crédito, importação
Emissor de ordem de produção, emitente de requisições, encarregado de relatório de
vendas
Cadastrista, entrevistador de pessoal, informador, inspetor de colocação, protocolista
Escriturário, amanuense, praticante de escritório - incl. controlador, de compras
Selecionador de pessoal, separador de carnês, taxador, tratador de documentos
Oficial: administrativo, de administração, legislativo
Pesquisador de mercado de trabalho
Redator de: anais, atas
Revisor de: cálculos, contas
Auxiliar de secretário, encarregado de secretaria
Estenodatilógrafo, estenomecanógrafo, estenotipista, taquígrafo
Estenodatilógrafo correspondente de línguas estrangeiras
Estenógrafo - incl. Parlamentar
Secretária, secretário: auxiliar, datilógrafa, estenógrafa
Secretária de departamento: de análises e sistemas, compras, contabilidade
Secretário de conselho (no serviço público)
Adressógrafo, mecanógrafo (datilógrafo)
Apurador, operador de máquina, perfurador (na apuração mecânica)
Auxiliar de escritório (operador de telex)
Auxiliar de operação, operador de: teleimpressora, teleprocessamento, teletipo, telex
Datilógrafo - incl. Aprendiz
Digitador, conferidor - incl. Auxiliar, de terminal (no processamento de dados)
Encarregado de: digitação, mecanografia, operação de máquinas contábeis
Encarregado de seção de: datilografia, mecanografia, perfuração de cartões e fitas
Encarregado de serviço de: digitação, datilografia, telex
Encarregado de turno de perfuração e entrada de dados
Operador de: calculadora, máquina contábil
Operador de máquina classificadora e tabuladora de cartão
Operador de máquina convertedora de perfurações em fitas
Operador de máquina de: calcular, escrever, processamento
Operador de máquina: digitadora, holerith
Operador de perfuradora, conferidor de cartões e fitas (no processamento de dados)
Perfurador de cartões e fitas, somador, teleimpressor, teletipista
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Picotador - excl. de cartão jacquard
Preparador de dados
Andador, andarilho, boletineiro, chasque, chasquil, mandadeiro, mandalete
Auxiliar de mensageiro
Contínuo, office-boy, boi, girl
Entregador de: cartas, correspondência - excl. nos correios e telégrafos
Estafeta, mensageiro - excl. nos correios e telégrafos
Mensageiro: de escritório, de hotel, externo, interno
Mensageiro: ciclista, motociclista, moto-boy
Ajudante, auxiliar de: auditoria contabilidade, contador, custos e orçamentos
Ajudante, auxiliar de: orçamento, tesouraria, escrita fiscal
Ajudante de: faturista, notista
Analista de folha de pagamento, anotador de notas fiscais, apontador de custos
Apropriador de: campo, serviços, transporte
Apropriador de custo de: obra, veículo
Apurador de: custos, mão-de-obra
Auxiliar: calculista de custo, contábil
Auxiliar de: apropriação de custo, calculista, classificação contábil, contabilidade geral
Auxiliar de: contas a pagar e receber, controle de custos, escrituração de livros fiscais
Auxiliar de: escrituração fiscal, operador de análise contábil, revisão de faturas
Auxiliar de: registros contábeis e fiscais, seção de custo, técnico de contabilidade
Balanceador (contabilista)
Calculista, classificador, conciliador, escriturário, revisor contábil
Calculista de: custos, folha de pagamento, materiais, vendas
Conferente de: cobrança, escrita fiscal, faturamento
Conferente, notista faturista, correntista, controlista de custo de produção
Controlador de: contabilidade financeira, custo, faturamento
Emissor de notas fiscais, estimador de custo, faturista, tarifeiro
Escriturador, escriturário fiscal, faturista correntista, notista operador
Escriturário de contabilidade, preparador de contas à pagar
Operador de: custos, folha de pagamento, programador de custos
Orçamentista: de custo, econômico-financeiro, mecânico, técnico
Técnico: especialista em orçamento, orçamentário
Agente: pagador, recebedor
Ajudante de: cobrança, contas a pagar, crédito e cobrança, pagador, pagadoria, tesoureiro
Analista de: crédito e cobrança, faturamento, risco de crédito financeiro
Aprovador de crédito, assistente de controle de ações, técnico bancário
Auxiliar de: analista de crédito, câmbio, cobrança, contas a pagar, controle de ações
Auxiliar de: bolsa, setor de câmbio e bancos, crédito e cobrança, títulos e valores
Auxiliar de: controle de cobranças, fiel de valores, pagadoria, tesoureiro
Caixa - incl. ajudante, auxiliar - excl. no atendimento ao público
Caixa: executivo, contábil, de recepção, recebedor - excl. no atendimento ao público
Calculista de operações bancárias, conciliador de extratos, tesoureiro auxiliar
Compensador, correspondente, escriturário de banco
Conferente de: banco, operações bancárias
Controlador de: cobrança, cofre, contas duvidosas
Controlador de contas e faturas, crédito e cobrança
Encarregado de caixa - excl. no atendimento ao público
Encarregado de: liquidação de títulos, pagamento
Fiel de: caixa, tesouraria, tesoureiro, valores
Fiscal de: caixa, cobrança
Informante: bancário, de crédito
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Inspetor de crédito e cobrança, Investigador de crédito
Operador de: financiamento, seção de crédito
Pagador - excl. no atendimento ao público
Ajudante, auxiliar de: despensa, expedição
Ajudante de: almoxarifado, armazém de peças, armazenagem, despachante,
Ajudante de: despachante, despensa, expedição
Almoxarife, armazenista - incl. Aprendiz, ajudante, assistente, auxiliar
Almoxarife de ferramentas
Analista de: almoxarifado, estoque
Anotador de expedição, arquivador de modelos (almoxarife), assistente de material
Apontador: almoxarife, balanceiro, de expedição
Aprovisionador: de material, peças
Apurador de estoque, aquilatador, armazenador, armazeneiro
Auxiliar administrativo de: almoxarifado, chefia de materiais
Auxiliar de: almoxarifado, conferente de materiais
Auxiliar de controle de: almoxarifado, expedição, patrimônio, produtos, controle e estoque
Auxiliar de controle de recebimento de material
Auxiliar de: despachante, gard manger, movimento de materiais, recebimento e expedição
Auxiliar de: programação e controle de material, registro de estoque
Auxiliar: de recebimento de materiais, estoquista
Auxiliar de seção de: estoque, expedição, pesagem, serviços de armazém
Balanceiro, balancim, balancista (carregador, pesador) - incl. auxiliar
Codificador de materiais, conferidor
Conferente: balanceiro, estoquista, expedidor, portuário
Conferente de: almoxarifado, armazém, carga e descarga, depósito, embarque
Conferente de:, entrada e saída de mercadorias, estoque, expedição, matéria-prima
Conferente de: embalagem, material, mercadorias
Conferidor de mercadorias
Contador de: depósito, peças (na fabricação), sacos
Controlador de: estoque, armazém, carga, depósito de material, entrada de mercadoria
Controlador de: almoxarifado, expedição, materiais, matérias-primas e produtos acabados
Controlador de pátio de: despacho, placas, recebimento
Controlador de: peças, silos de matérias-primas
Controlista de: copa, restaurante
Despachador, despachante, embarcador (expedidor)
Despachador: de material, feitor
Despachante comercial, despenseiro, encarregado de pesagem
Despachante de: encomendas, materiais, mercadorias
Distribuidor de: ferramentas, material
Escriturário: de estoque, estoquista, expedicionista
Expedidor de: material, mercadorias, usina de concreto
Fiel de: almoxarife, armazém, depósito, sacaria
Fiscal de: armazém, pontes e balanças
Guarda de: alimentos, explosivo, ferramentas e materiais
Inspetor chefe de recebimento de materiais
Inspetor conferidor de materiais
Inspetor de: almoxarifado, armazenamento de grãos, controle de recepção de materiais
Inspetor de movimento de materiais
Intendente almoxarife, inventariante, manipulador de movimentação de matéria-prima
Líder de: almoxarifado, controle de matéria-prima
Líder de seção de: embalagem, enlatamento, expedição
Líder de setor de: embalagem, enlatamento, expedição
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Merceologista, movimentador de materiais
Merceologista auxiliar, operador transportador de sucata, revisor de ferramentas
(almoxarife)
Operador de balança: carregadeira, ensacadeira
Operador de: depósitos, estoques, mesa de inspeção e balança, de matéria-prima
Operador de estocagem de: matéria-prima, material
Operador de movimentação, recepção de material
Operador de movimentação, recepção de matéria-prima
Operador de silo: de carregamento, descarregador, de armazéns
Operador de sistema de: distribuição, recebimento e dosagem de matérias-primas
Pesador de: algodão, fios, maçarocas, matéria-prima, mercadorias, produtos, rolos
Pesador de: misturas (na industria de alimentos), salgados e defumados
Pesador de: tintas, volumes
Pesador e expedidor, preparador de mercadoria de expedição, processador de pedidos
Programador calculista de materiais, provedor de mercadorias
Programador de: estoque, material
Recebedor - excl. caixa
Recebedor de: almoxarifado, material, matérias-primas, mercadoria
Seguidor de: entregas, materiais
Selecionador de: estoques, materiais
Separador de: encomendas, de lotes de materiais, matéria-prima, pedidos
Sileiro, tarador, vistoriador de cargas, tulheiro (armazenista)
Anotador de: fábrica, fluxo, processo de produção
Apontador de: campo, furos, mão-de-obra, obras, tempo de produção
Apontador de produção - incl. Auxiliar
Apontador industrial de produção
Conferente de controle de produção
Controlador de: mão-de-obra, pessoal, produção
Controlador de serviços de: oficina mecânica, produção
Examinador de linha, seguidor de programação de produção
Conferente, examinador, seguidor de produção
Ajudante, auxiliar bibliotecário
Ajudante, auxiliar de biblioteca
Analista de informações cadastrais, assistente de musicoteca
Arquivador, arquivista - incl. Aprendiz, auxiliar
Arquivador de: microfilmagem, modelos (arquivista)
Atendente de arquivo, fitotecário (na informática)
Atendente de xerox
Auxiliar de arquivo: geral, médico, técnico
Auxiliar de: documentação, máquinas copiativas, mimeógrafo
Auxiliar de serviços: bibliotecários, de arquivo de desenho
Cadastrador, catalogador, classificador de documentos
Controlador de: cadastro, documentação
Copiador de documentos (em reprografia), copista heliográfico, duplicador, mimeografista
Discotecário, fichador, ficharista, ficheiro, heliografista, xerocador, xeroquista
Encarregado de: seção de reprodução, serviço de arquivo, xerox
Escriturário encarregado de serviços de biblioteca, montador arquivista de slides
Informante, investigador de: organização de cadastros, pessoa física
Kardexista - incl. Auxiliar
Operador de máquina: copiadora, de copiar, duplicadora de documentos, heliográfica
Operador de máquina: reprográfica, xerox
Agente: de correio, postal e telegráfico
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Auxiliar de: controle, despacho de correspondência, correio e arquivo
Carteiro - incl. Auxiliar
Classificador, recolhedor de malotes, manipulante, postalista
despachante, selecionador, separador de correspondência
Condutor, monitor, operador postal
Encarregado de: correios, malotes
Entregador de: cartas, correspondência, mensagens telegráficas, telegramas (nos correios)
Estafeta, mensageiro(nos correios e telégrafos)
Manipulador: de cartas de correspondência postal (nos correios)
Técnico postal - incl. ajudante, auxiliar

Trabalhadores de atendimento ao público
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Agente censitário municipal (acm)
Chefe de: caixa de câmbio, recepção de hotel, relações públicas ,seção de passagens
Supervisor de: atendimento caixa de bancos
Agente de reserva e venda de passagens aéreas e rodoviárias, guichê
Ajudante, auxiliar de caixa de atendimento ao público
Atendente de guichê - excl. no comercio de valores
Atendente de guichê (nos correios)
Auxiliar de: bilheteria, serviço postal
Balconista de: agência postal, rodoviária
Bilheteiro de agência
Bilheteiro de: cinema, circo, parque, teatro (no serviço de diversões)
Caixa, recebedor (no: atendimento ao público, comércio, serviço de alimentação)
Caixa de: bar, lanchonete, loja, restaurante, supermercado
Caixista (no comércio), fiscal de caixa (em supermercado)
Camaroteiro, vendedor de bilhetes, entradas de teatro (locais de diversões)
Emissor, vendedor de bilhete, passagens aéreas e rodoviárias
Encarregado, operador de caixa (nos serviços e no comércio de mercadorias)
Agente, conferente, operador, controlador de letras de câmbio
Ajudante, auxiliar de caixa de atendimento ao público (no comercio de valores)
Auxiliar de operações cambiais, cambiadorc revisor de transferência de moeda estrangeira
Caixa de banco
Agente, Anotador, aranha, arrecadador, cambista, corretor, escrevente no jogo do bicho
Apostador, bicheiro, bookmaker (coletador de apostas)
Atendente, bilheteiro (em casa lotérica)
Cacifeiro, croupier, crupier (no jogo)
Vendedor, recebedor de apostas de: jogo do bicho, loteria esportiva, loto, turfe
Agente de cobrança, crediarista
Ajudante, Informante cobrador
Cobrador de: aluguéis, crediário, pedágio - excl. nos transportes
Ajudante, auxiliar de: dentista médico
Atendente de: ambulatório, informação, reclamação, seguro saúde
Atendente de clínica: dentária, médica, odontologica, veterinária
Atendente de consultório: dentário, médico, odontológico, veterinário
Auxiliar, encarregado de recepção
Recepcionista - incl. auxiliar, aprendiz, atendente
Recepcionista de: banco, consultório médico ou dentário, hospital, hotel, seguro-saúde
Recepcionista vendedor de passagens aéreas
Encarregado de telefonia
Operador de: centro, mesa telefônico
Operador de: telefone, pabx, pbx
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Telefonista: bilíngüe, monitor internacional
Telefonista de: pabx, pbx - incl. Auxiliar
Atendente, operador central, atendente de informações (em telemarketing)
Despachante de documentos, zangão (regularizador)
Agente: credenciado (ac), de coleta, coletor de dados, entrevistador - incl. censitário
Auxiliar, entrevistador de pesquisa de: mercado, opinião
Pesquisador, supervisor de coleta - incl. censitário
Pesquisador do: IBGE, IBOPE

Trabalhadores dos serviços
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Administrador, síndico de: edifícios, garagem, prédio
Chefe de: copa, arte culinária, cozinha
Chefe de acampamento (turismo)
Chefe de: bilheteria, garagem (nos transportes)
Chefe de portaria de: edifício, hotel
Chefe de serviço de: restaurante, transporte rodoviário
Chefe de vendas (no serviço de alimentação)
Cozinheiro chefe, mestre de cozinha (serviço de alojamento e alimentação)
Encarregado, supervisora de andares (em hotel)
Encarregado de: bar e restaurante, cantina, cozinha, refeitório
Encarregado de: edifício, portaria de hotel
Encarregado de seção, serviços de restaurante
Maitre de: bar, boate, lanchonete, restaurante (no serviço de alimentação)
Maitre d'hotel, mestre de hotelaria
Mestre-cuca, supervisor de cozinha
Subchefe de: bar, cozinha
Supervisor de: alojamento, bar, carga e descarga (no transporte)
Chefe de: lavagem a seco, lavanderia
Encarregado de tinturaria, subchefe de lavagem de roupas, subencarregado de lavanderia
Bombeiro-chefe - excl. militar, encanador e no comércio
Chefe de: seção de vigilância, segurança industrial, serviço contra incêndio
Chefe de vigilância e segurança, subchefe de inspeção noturna
Coordenador, subencarregado, subinspetor, supervisor de vigilância - excl. no serviço
público
Encarregado de turma, subencarregado do posto de bombeiros
Supervisor de vigilância (em organizações particulares)
Aeromoça, ferromoça, rodomoça
Aeromoço, primeiro comissário de aeronaves
Comissário de: bordo, carros-leito, ônibus, vôo - incl. auxiliar
Comissário de (no transporte ferroviário)
Inspetor, moço de bordo, mordomo (em embarcações)
Agente de serviços de fiscalização de: licenciamento de veículos, transportes coletivos
Bilheteiro, torniquete (no: metrô, transporte ferroviário, transporte)
Cobrador de: bonde, ônibus, transportes coletivos
Despachador, despachante, encarregado de transportes coletivos - excl. ferroviario
Despachante de: embarque, tráfego
Fiscal de: bilheteria, ônibus, transportes coletivos, viagens, rodoviário
Inspetor de cobrança de transporte coletivo, ônibus - excl. ferroviario
trocador de ônibus
Acompanhante, cicerone de grupos: internacionais, nacionais
Guia de: alpinismo, excursões, montanha, museu, turismo
Programador de excursões locais
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Arrumadeira, arrumador (no serviço doméstico)
Arrumador de apartamento
Auxiliar de serviços: diversos, gerais (no serviço domestico)
Camareiro, carregador de água, criado, curumim (no serviço doméstico)
Caseiro, jardineiro - incl. Ajudante, auxiliar
Diarista, faxineira, secretaria (no serviço doméstico)
Empregada doméstica,
Empregado doméstico
Lavadeira, passadeira, lavador, passador de roupas (no serviço doméstico)
Lavador, limpador de: janelas, vidraças (no serviço doméstico)
Limpador, servente, faxineiro (no serviço doméstico)
Ajudante, assistente, auxiliar de: governanta, mordomo
Ecônomo, controle de hotelaria
Governanta, subgovernanta (no serviço: de hospedagem, doméstico)
Mordomo (no serviço: de hospedagem, doméstico, público) - excl em embarcações
Ajudante, auxiliar de: cantineiro, cozinha, cozinheira, cozinheiro, lancheiro, merenda
Barraqueiro (cozinheiro de turma de trabalhadores)
Chapeiro, chapista de: bar, lanchonete, sanduíche, serviço de alimentação
Churrasqueiro, cuca, lancheiro, merendeira, marmiteira, marmiteiro, rancheiro (cozinheiro)
Congeleira, salgadeira, quituteira (na fabricação de salgadinhos)
Cozinheira, cozinheiro (no serviço doméstico)
Cozinheiro de: embarcações, fábrica, hospital, hotel, restaurante, serviço de alimentação
Cozinheiro: entremetier, garde-manger, saucier, tournant
Dono, empresário, industrial, proprietário, sócio (na industria alimentícia) - conta própria
Encarregado de preparação e distribuição de alimentos
Esponjador, lavador de: louças, panelas
Lancheiro (em lanchonete, no serviço de alimentação)
Mirmidão, refeitoreiro, rotisseur
Arrumadeira, arrumador (no serviço de hospedagem, alojamento, hotel) - incl. auxiliar
Auxiliar, encarregado de: rouparia, vestiário
Camareiro, criado (no serviço de alojamento, hotel)
Camareiro, camaroteiro de embarcações (no transporte marítimo)
Chapeleiro (guarda-chapéus)
Comerciante, comerciario (no serviço de alojamento) - conta própria
Encarregado de guarda-roupa (em diversões, teatro, cinema, televisão)
Encarregado de: seção de rouparia, serviços de quarto (no serviço de alojamento, hotel)
Roupeiro de: teatro, cinema e televisão - incl. auxiliar
Taifeiro - excl. nas forças armadas
Taifeiro (no transporte marítimo)
Vestiarista, Zelador de vestiários
Ajudante de: bar, copa, garçon, lanchonete, mesa, refeitório, restaurante
Atendente, balconista, servidor de: bar, refeitório, lanchonete, serviço de alimentação
Auxiliar de: adega, balcão de café, bar, barman, cantina, copa, garçon, lanchonete
Auxiliar de: maitre, mesa, refeitório, restaurante, serviço de copa
Barman, barmen, cafeteiro, commis, cumim, garção, garçom, garçonete
Botequineiro, cantineiro (no comércio) - excl. empregador
Comerciante, comerciario (no serviço de alimentação) - conta própria
Copeiro (no serviço doméstico)
Copeiro de: bar, hospital, hotel, lanchonete, restaurante
Dono, empresário, proprietário, sócio (no serviço de alimentação) - conta própria
Servente de lanche
Acensorista, ascensorista de serviço
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Cabineiro, encarregado, operador de elevador (ascensorista)
Encarregado de serviços de zeladoria, sacristão
Fiscal de: cabinas, capela
Manobrista de automóveis, plantonista de garagem, garagista - excl. empregador
Zelador de edifício - incl. Auxiliar
Agente de coleta, baldeador, encarregado de containers de lixo
Ajudante, auxiliar de: conservação e limpeza, faxina, faxineiro
Ajudante de limpeza de: escritório, fábrica
Arrumador de salão, assistente de room service, dama de toilete
Auxiliar de jardineiro - excl. na agropecuária e no serviço doméstico
Auxiliar de limpeza e desinfecção, encarregado de faxina - excl. no serviço doméstico
Auxiliar de serviços: diversos, gerais (na limpeza, manutenção e conservação de edificios)
Cortador de: árvores, grama, plantas - excl. na agropecuária e serviço domestico
Dono, empresário (na limpeza, manutenção e conservação de edificios) - conta própria
Encarregado, feitor, fiscal, servente de serviço de limpeza
Faxineiro, limpador - excl. no serviço doméstico
Gari, lixeiro, margarida, varredor - incl. de ruas
Jardineiro - excl. na agropecuária e no serviço doméstico
Lavador de: janelas, vidraças, vidros - excl. no serviço doméstico
Limpador de: chaminés, janelas, piscinas, pisos, vidraças - excl. no serviço doméstico
Operador de: lixeira, varredeira
Piscineiro, tratador de piscinas
Proprietário, sócio (na limpeza, manutenção e conservação de edificios) - conta própria
Servente: arrumador, de conservação, lavador
Trabalhador: braçal, de serviços gerais (na administração de edificios)
Trabalhador: braçal, de serviços gerais (na limpeza, manutenção e conservação de
edificios)
Trabalhador de desobstrução de canalização de águas pluviais e esgotos
Ajudante, auxiliar de: ambulatório, enfermagem, serviços médicos (prático, sem formação)
Ajudante, auxiliar de hipodermia
Aparadeira, parteira - excl. médica (prática, sem formação) - incl. auxiliar, autônoma
Aplicador de injeções, cuidador de doente, padioleiro (prático, sem formação)
Assistente, auxiliar de enfermagem (prático, sem formação)
Atendente de: berçário, centro cirúrgico, enfermagem, hospital (prático, sem formação)
Atendente: de raios X, de serviço médico, hospitalar (prático, sem formação)
Auxiliar de: gabinete dentário, obstetrícia, oftalmologia (prático, sem formação)
Auxiliar de sanitarista, educador sanitário
Berçarista, lactarista (no serviço de saúde)
Curandeiro
Dedetizador, imunizador, exterminador de insetos (no serviço de saúde)
Enfermeiro (prático, sem formação)
Guarda de: endemias, higiene, malária
Guarda sanitário, inspetor de malária, mata-mosquito, petrolizador (no serviço de saúde)
Instrumentador: cirúrgico, de cirurgia (prático, sem formação)
Obstetra, obstetriz - excl. médico (prático, sem formação)
Visitador: domiciliar, sanitário (no serviço de saúde)
Ajudante, auxiliar, atendente de banco de sangue
Ajudante, auxiliar de laboratório de análises clínicas
Lavador de frascos (em laboratório de analises clinicas)
Alisador de cabelos, penteadeira, penteador, confeccionador de perucas (cabeleireiro)
Assistente de: casa de banho, saunas, termas
Auxiliar: de massagem, massagista
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Barbeador, barbeiro, navalhador, fígaro (em barbearia)
Cabeleireiro: de homens, de senhoras, unissex - incl. ajudante, auxiliar
Caleiro, calista, podólogo
Depilador (em tratamento de beleza)
Dono, empresário, proprietário, sócio (em tratamento de beleza) - conta própria
Dono, empresário, proprietário, sócio de salão de cabeleireiro - conta própria
Especialista em tratamento de beleza, promotor esteticista
Esteticista: de pés, facial
Manicura, Manicure, manicuro, pedicura, pedicure, pedicuro
Maquiador, maquilador - incl. Auxiliar
Massagista - excl. fisioterapeuta
Acompanhante, dama de companhia (no serviço doméstico)
Acompanhante, cuida, cuidador de crianças - incl.no transporte escolar
Acompanhante, cuida, cuidador de idoso
Aia, ba, baba, baby sitter, nutriz, pajem, crecheira, mãe social
Ama: de leite, seca
Berçarista - excl. no serviço de saúde
Monitor, recreacionista, recreadora infantil - excl. no ensino
Agente funerário, papa-defunto, auxiliar de funerária
Armador de empresa funerária
Comerciante, comerciario (no serviço funerário) - conta própria
Dono, empresário, proprietário, sócio (no serviço funerário) - conta própria
Dono, empresário, proprietário, sócio (em atividades funerárias) - conta própria
Coveiro, sepultador, sepultureiro
Astrólogo, cartomante, grafólogo, horoscopista, pitonisa, quiromante
Ajudante, calandrista de lavanderia (no serviço do vestuário)
Auxiliar de: limpeza de calças, máquina lavadora
Comerciante, comerciario (em lavanderia e tinturaria) - conta própria
Dono, empresário, proprietário, sócio (em lavanderia e tinturaria) - conta própria
Engomador, gomador (no serviço de vestuário) - incl. ajudante
Engomador de: pano, roupas (no serviço de vestuário)
Lavadeira, lavadeiro - excl. no serviço doméstico
Lavadeira de hospital, lavadeiro à máquina
Lavador (no serviço do vestuario)
Lavador, lavadora de tapetes - incl. ajudante
Limpador a seco - excl. na industria textil
Maquinista de passadeira, operador de seção de lavanderia
Operador de: lavadeira, limpeza a seco, à mão (no serviço do vestuário)
Operador de máquina de: limpeza, tinturaria de roupas
Passadeira, passador (no serviço do vestuário) - incl. ajudante
Passadeira à máquina (excl. no serviço doméstico)
Passadeira de: amostras, peças, roupas, tecidos - excl. no serviço doméstico
Passador a: ferro, mão, máquina, prensa - excl. no serviço doméstico
Passador de: amostras, ferro a vapor, peças, roupas, tecidos - excl. no serviço doméstico
Passador de roupas em calandra - excl. no serviço doméstico
Tintureiro (na lavagem de roupa) - incl. ajudante
Agente de investigação de incêndio
Banhista, guarda de salvamento, fiscal de piscina, salva-vidas - excl. do corpo de
bombeiros
Bombeiro - excl. militar, encanador e no comércio de combustivel
Bombeiro de: acidente de aviação, aeroporto, depósito de combustíveis, refinaria
Bombeiro: de empresas particulares, industrial
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Bombeiro de estabelecimentos: comerciais, industriais
Bombeiro, monitor de incendio - excl. militar
Agente de policia: civil, estadual, federal
Assistente policial, controlador de tráfego, mateiro (guarda florestal)
Fiscal de: tráfego, trânsito
Guarda, patrulheiro de trânsito, polícia rodoviário, policial
Guarda: feminina, rodoviário, civil, florestal, municipal, noturno público, rural (policial)
Inspetor de: guarda-territorial, polícia rodoviária, tráfego, trânsito (policial)
Marronzinho, vigilante (policial)
Agente, assistente, auxiliar, encarregado, fiscal de serviço de segurança
Agente de segurança: de aeroporto, ferroviária
Agente, guarda, inspetor penitenciário, de presídio
Carcereiro
Chaveiro (carcereiro)
Encarregado, fiscal de vigilância (em organizações particulares de segurança)
Fiscal de vigilância bancária, guarda de banco (em organizações particulares de segurança)
Guarda de: cais do porto, comporta de canais
Guarda, Inspetor, líder de vigilância (em empresa particular de segurança)
Guarda: ferroviário, portuário, valores
Guarda-costas - incl. no serviço doméstico
Guarda-vigia, ronda, rondante (em organizações particulares de segurança)
Vigilante: bancário, de aeroporto, de organizações particulares de segurança
Agente, atendente, fiscal, guarda de portaria, - incl. ajudante, auxiliar
Assistente, auxiliar, sinaleiro de serviço de vigilância
Auxiliar, encarregado de vigia - incl. serviço noturno
Celeireiro, guariteiro, guerrilheiro, olheiro (vigia)
Encarregado, guarda de portaria de edifício (porteiro)
Encarregado, fiscal de serviço de vigilância - excl. organizações particulares de segurança
Guarda de: bomba de água, central automática de alarme, estação, rede, silo
Guarda de: subestações, turbina
Guarda: da noite, máquinas, pista, rondante, volume, malas
Guarda-noturno particular
Inspetor de: cemitério, circulação local, vigilante
Porteiro - incl. ajudante, auxiliar
Ronda noturno, rondante, vigiador (vigia)
Vigia - incl. no serviço doméstico
Ciclista, lambretista, moto-boy, motociclista, triciclista (entregador de mercadorias)
Condutor de bicicleta, motocicleta, triciclo, veículos de pedais (entregador de mercadorias)
Condutor de bicicleta, motocicleta, triciclo, veículos de pedais (no transporte de
mercadorias)
Entregador de: encomendas, marmita, mercadorias
Marmiteiro (entregador)
Catador de: ferro-velho, latinha, papel, papelão, sucata, trapos
Rapão, sucateiro, trapeiro
Cafetina, cantoneira, meretriz, prostituta, garota, garoto de programa
Anotador, marcador de consumo de água, gás, luz e energia elétrica
Auxiliar de serviços: diversos, gerais - excl. domestico
Auxiliar de serviços: diversos, gerais - excl. limpeza, manutenção e conservação de
edificios
Biscateiro - excl. no comercio, na agricultura
Cartazeiro, colocador, emendador de cartazes
Dedetizador, desinfetador, desratizador - excl. na agropecuaria e serviço de saúde
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Encarregado de serviços de leitura e verificação de água, gás, luz, energia elétrica
Engraxador, engraxate, lustrador de sapatos
Enxugador, lavador, polidor de: automóveis, carros, veículos - incl. ajudante
Exterminador de insetos (dedetizador) - excl. na agropecuária e no serviço de saude
Flanelinha, guarda de estacionamento
Gandula, vagalume
Guardador, guarda de: carros, veículos
Hidrometrista, leiturista, leitor de: medidores de água, luz, gás, energia elétrica, hidrômetro
Imunizador (dedetizador) - excl. na agropecuária e no serviço de saude
Lavador de: frascos, garrafas - excl. em laboratório de analises clinicas
Lavador de ônibus
Lavador não especificado
Limpador de: aviões bondes coletivos ônibus trens
Operador de lavador de veículos
Panfletario, panfletista (entregador de panfletos)

Vendedores e prestadores de serviços do comércio
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Chefe, supervisor de administração de vendas
Chefe de balcão de vendas - excl. na industria textil
Chefe de seção de serviços administrativos de vendas
Coordenador de vendas - excl. na industria
Encarregado de açougue (no comércio) - empregado
Encarregado de: loja, minimercado, supermercado
Encarregado de posto de: gasolina, lavagem
Feitor de armazém de carros novos
Subchefe de: balcão, vendas
Subencarregado de: escritório de centro de promoção, vendas
Supervisor comercial
Supervisor de acompanhamento de compras e revendas
Supervisor de: açougue (no comércio)
Supervisor de: comercialização, vendas
Supervisor de vendas (na indústria de transformação, no comércio)
Supervisor de vendedores a domicílio
Abastecedor, atendente de: combustível, veículos (em posto de gasolina) - incl. auxiliar
Adegueiro, adeleiro, alfarrabista, antiquário, arborário (no comércio) - excl. empregador
Agenciador, agente de: veículos, automóveis
Alheiro, armarinheiro, armazenário, armeiro, arrozeiro (no comércio) - excl. empregador
Alugador, locador (em atividades desportivas e relacionadas ao lazer) - excl. empregador
Alugador, locador de: máquinas e equipamentos, veículos - excl. empregador
Alugador, locador de objetos pessoais e domésticos - excl. empregador
Arrombador, boiadeiro, marchante (no comércio de gado) - excl. empregador
Atendente de farmácia (no comércio) - incl. ajudante, auxiliar
Atendente de balcão, balconista (no comércio) - excl. empregador - incl. aprendiz, auxiliar
Auxiliar de: vendas, vendedor
Auxiliar interno de vendas
Aviador de encomendas, bacalhoeiro, baiuqueiro, biscateiro (no comércio) - excl.
empregador
Balconista de: frios, loja
Barraconista, bazareiro, beiradeiro, belchior, bibliopola (no comércio) - excl. empregador
Boieiro, bricabraquista, cacaulista, caga-sebista, caixeiro (no comércio) - excl. empregador
Bombeiro frentista, vendedor, operador de posto de gasolina (no comercio de combustivel)
Carvoeiro, chanfaneiro, chapeleiro, charcuteiro, charuteiro, chumbeiro, cigarreiro (no
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comércio)
Cuteleiro, demonstrador, diamantário, droguista, erborista (no comércio) - excl.
empregador
Comerciante (excl. ambulante, feiras, bancas, quiosques e barracas) - conta própria
Comerciario (excl. ambulante, feiras, bancas, quiosques e barracas) - conta própria
Comissário de: café, mercadorias - conta própria
Corretor de automóveis - conta própria
Cortador de carne, picador, retalhista, talhador (em açougue) - excl. empregador
Distribuidor de: fumo, revistas (no comércio) - excl. empregador
Dono (no aluguel de máquinas e equipamentos, veículos) - conta própria
Dono (no aluguel de objetos pessoais e domésticos) - conta própria
Dono (no comercio - excl. ambulante, feiras, bancas, quiosques e barracas) - conta própria
Empresário (no aluguel de máquinas e equipamentos, veículos) - conta própria
Empresário (no aluguel de objetos pessoais e domésticos) - conta própria
Empresário (no comercio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas) - conta própria
Encarregado demonstrador, expositor
Ervanário, estancieiro, ferrageiro, ferragista, geleiro (no comércio) - excl. empregador
Fiscal de loja, operador de balcão
Florista (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas) - excl. empregador
Fretador (em atividades desportivas e relacionadas ao lazer) - excl. empregador
Fretador (no aluguel de máquinas e equipamentos, veículos) - excl. empregador
Fretador (no aluguel de objetos pessoais e domésticos) - excl. empregador
Fruteiro (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas) - excl. empregador
Funcionário de venda (no comércio - excl. ambulante, feiras, bancas, quiosques e barracas)
Galinheiro (no comércio - excl. ambulante, quiosques e barracas) - excl. empregador
Grossista, Herborista, hervateiro, lenheiro, livreiro, maleiro (no comércio) - excl.
empregador
Lojista, negociante (no comércio - excl. ambulante) - excl. empregador
Lojista, negociante (no comércio atacadista, varejista) - excl. empregador
Madeireiro, Merceeiro, muladeiro, mulandeiro, peleteiro (no comércio) - excl. empregador
Operador de vendas (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas)
Padeiro (balconista) - excl. empregador
Papeleiro (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas) - excl. empregador
Pasteleiro (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas - excl. empregador
Peixeiro (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas) - excl. empregador
Quitandeiro (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas) - excl.
empregador
Recepcionista (em vídeo locadora), servente de posto de gasolina
Relojoeiro, seleiro, taberneiro, taverneiro (no comércio) - excl. empregador
Sorveteiro (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas) - excl. empregador
Vendedor (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas) - excl. empregador
Vendedor (no comércio atacadista) - excl. empregador
Vendedor (no comércio varejista - excl. ambulante, quiosques e barracas) - excl.
empregador
Vendedor de: automóveis, carros, motos, veículos - excl. empregador
Vendeiro (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas) - excl. empregador
Vidraceiro (no comércio - excl. ambulante, feiras, quiosques e barracas) - excl. empregador
Arrumador de: peças prateleiras (em supermercado, no comércio)
Marcador, remarcador de preços (no comércio)
Repositor, supridor de mercadorias (em supermercado, no comércio)
Chaveiro (instalador de fechadura)
Instalador de: persiana, produtos e acessórios, som de veículos
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Comerciante, comerciario (no comércio através de catálogo e televisão) - conta própria
Comerciante (no comércio através de internet e outros meios de comunicação) - conta
própria
Comerciario (no comércio através de internet e outros meios de comunicação) - conta
própria
Demonstrador domiciliar, vendedor: a domicilio, de avon - excl. empregador
Dono, empresário (no comércio através de catálogo e televisão) - conta própria
Dono, empresário (no comércio através de internet) - conta própria
Dono, empresário (no comércio através de outros meios de comunicação) - conta própria
Proprietário, sócio (no comércio através de catálogo e televisão) - conta própria
Proprietário, sócio (no comércio através de internet) - conta própria
Proprietário, sócio (no comércio através de outros meios de comunicação) - conta própria
Antiquário, bacalhoeiro, baleiro, barraqueiro (em feiras, bancas, quiosques e barracas)
Bazareiro, beiradeiro, belchior, bibliopola (em feiras, bancas, quiosques e barracas)
Comerciante, comerciario (em feiras, bancas, quiosques e barracas) - conta própria
Dono, empresário (no comércio em feiras, bancas, quiosques e barracas) - conta própria
Entregador de assinaturas de jornais e revistas
Carniceiro, doceiro, erborista, ervanário, florista (em feiras, bancas, quiosques e barracas)
Escamador, eviscerador de: peixes, pescados (em feiras, bancas, quiosques e barracas)
Feirante, feireiro
Gazeteiro, jornaleiro, vendedor de jornais e revistas (em bancas, quiosques e barracas)
Fruteiro, galinheiro, herborista, hervateiro (em feiras, bancas, quiosques e barracas)
Peixeiro, limpador de: peixes, pescados (em feiras, bancas, quiosques e barracas)
Peleteiro, quitandeiro (em feiras, bancas, quiosques e barracas)
Proprietário, sócio (na feira) - conta própria
Proprietário, sócio (no comércio realizado em bancas, quiosques e barracas) - conta própria
Aguadeiro, aguateiro, alfarrabista, alheiro, arborário, baleiro (no comércio ambulante)
Ambulante, mascate, prestação, prestamista, regatão, regateira
Bilheteiro, biscoiteiro, bucheiro, cambista, camelo, captador de água (no comércio
ambulante)
Carcamano, carvoeiro, chapeleiro, cigano, cigarreiro, contrabandista (no comércio
ambulante)
Comerciante, comerciario, negociante (no comércio ambulante) - conta própria
Doceiro, esteireiro, fateiro, fiteiro, florista, frissureiro, fruteiro (no comércio ambulante)
Dono, empresário, proprietário, sócio (no comércio ambulante) - conta própria
Entregador de jornais, jornaleiro (no comércio ambulante)
Gaioleiro, galinheiro, gandaieiro, garrafeiro, laranjeiro, leiteiro (no comércio ambulante)
Lenheiro, meleiro, miudeiro, padeiro, pãozeiro, papeleiro, pasteleiro (no comércio
ambulante)
Peixeiro, pipoqueiro, pombeiro, quinquilheiro, quitandeiro, sorveteiro (no comércio
ambulante)
Tacacazeiro, tripeiro, vassoureiro, verdureiro (no comércio ambulante)
Vendedor ambulante de: qualquer mercadoria, cachorro quente
Vendedor de jogos prontos de loto e bilhetes de loteria (no comércio ambulante)

Produtores na exploração agropecuária
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Agricultor, arborário, arboricultor (na agropecuária) - conta própria e empregador
Agricultor (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Arborário (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Arboricultor (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Arrendatário, arvicultor, campeiro (na agropecuária) - conta própria e empregador
Arrendatário (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
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Arvicultor (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Brejeiro (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e
empregador
Campeiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Chacareiro, cultivador, culturista (na agropecuária) - conta própria e empregador
Chacareiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Criador (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e
empregador
Cultivador (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Culturista (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Dono (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e
empregador
Empresário, engordador, estancieiro (na agropecuária) - conta própria e empregador
Empresário (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Engordador (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Estancieiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Fazendeiro, granjeiro, invernador (na agropecuária) - conta própria e empregador
Fazendeiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Foreiro (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e
empregador
Granjeiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Invernador (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Inverneiro, invernista, lavrador (na agropecuária) - conta própria e empregador
Inverneiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Invernista (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Lavrador (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Meeiro (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e
empregador
Pantaneiro, pecuário, pecuarista (na agropecuária) - conta própria e empregador
Pantaneiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Parceiro (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e
empregador
Pecuário (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Pecuarista (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Plantador, posseiro, produtor (na agropecuária) - conta própria e empregador
Plantador (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Posseiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Produtor (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Proprietário, rancheiro (na agropecuária) - conta própria e empregador
Proprietário (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Rancheiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Roçador (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e
empregador
Roceiro (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e
empregador
Rurícola (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e
empregador
Sitiante (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e
empregador
Sócio proprietário (na agropecuária) - conta própria e empregador
Sócio proprietário (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Trabalhador braçal (na agropecuária) - conta própria e empregador
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Trabalhador braçal (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Trabalhador rural (na agropecuária) - conta própria e empregador
Trabalhador rural (na produção mista de lavoura e pecuária) - conta própria e empregador
Abacaxicultor, bananicultor, bataticultor, horticultor, teicultor - conta própria e empregador
Agrícola, agricultor, arborário, arboricultor (na agricultura) - conta própria e empregador
Arrendatário, arrozeiro, arvicultor, brejeiro (na agricultura) - conta própria e empregador
Cacauicultor, cacaulista, cafeicultor, cafezeiro (na agricultura) - conta própria e
empregador
Cafezista, campeiro, chacareiro, citricultor (na agricultura) - conta própria e empregador
Cotonicultor, cultivador, culturista, estancieiro (na agricultura) - conta própria e
empregador
Dono, empresário, proprietário, sócio (na agricultura) - conta própria e empregador
Encarregado de: chácara, horticultura (na agricultura) - conta própria e empregador
Encarregado de produtos hortifrutigrangeiros (na agricultura) - conta própria e empregador
Ervateiro (na extração) - conta própria
Fazendeiro, floricultor, foreiro, fruticultor (na agricultura) - conta própria e empregador,
Fumicultor, granjeiro, hortaleiro, hortelão (na agricultura) - conta própria e empregador
Juteiro, juticultor, laranjeiro, lavrador (na agricultura) - conta própria e empregador
Locatário, meador, meeiro, olericultor (na agricultura) - conta própria e empregador
Orizicultor, pantaneiro, parceiro, pepeicultor (na agricultura) - conta própria e empregador
Pessicultor, plantador, pomareiro, pomicultor (na agricultura) - conta própria e empregador
Posseiro, produtor, rancheiro, rizicultor, roçador (na agricultura) - conta própria e
empregador
Roceiro, rurícola, seareiro, sesmeiro, sitiante (na agricultura) - conta própria e empregador
Triticultor, vinhateiro, vinicultor, viticultor, viveirista agrícola - conta própria e
empregador
Trabalhador: braçal, rural, de enxada (na agricultura) - conta própria e empregador
Abelheiro, avícola, avicultor, boieiro, canicultor (na criação) - conta própria e empregador
Apicultor, bovinocultor - conta própria e empregador
Arrendatário, boiadeiro, brejeiro, chacareiro (na pecuária) - conta própria e empregador
Campeiro, rurícola, sitiante, vaqueiro (na pecuária) - conta própria e empregador
Caprinocultor, coelheiro, colmeeiro, colombófilo (na criação) - conta própria e empregador
Columbicultor, cunicultor, galeteiro, minhocultor (na criação) - conta própria e empregador
Criador, engordador, eqüinocultor, estancieiro (na pecuária) - conta própria e empregador
Dono, empresário, proprietário, sócio (na pecuária) - conta própria e empregador
Fazendeiro, foreiro, granjeiro, invernador (na pecuária) - conta própria e empregador
Inverneiro, invernista, leiteiro, meeiro, pantaneiro (na pecuária) - conta própria e
empregador
Ovinocultor, pecuário, pecuarista, piscicultor (na criação) - conta própria e empregador
Parceiro, posseiro, produtor, rancheiro, roceiro (na pecuária) - conta própria e empregador
Sericícola, sericicultor, suinocultor (na criação) - conta própria e empregador
Trabalhador: braçal, rural, de enxada (na pecuária) - conta própria e empregador

Trabalhadores na exploração agropecuária
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Abegão, cabo de eito, capataz rural, fiscal de lavoura, numerador de cabeças
Cabo de: campo, turma (na: agricultura, agropecuária, pecuária)
Capataz (na: agricultura, agropecuária, fruticultura, floricultura, pecuária)
Capataz (na: criação de gado bovino, lavoura)
Capataz de: currais bovinos, horticultura
Capataz de exploração: agrícola, agropecuária, florestal, pecuária
Chefe, subencarregado de turma volante (na: agricultura, agropecuária, pecuária)
Feitor: agrícola, agropecuário, rural
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Feitor de: adubos, campo, fazenda, silvicultura
Fiscal de propriedade: agropecuária, florestal
Mestre: de culturas, rural
Orientador de plantio, turmeiro agrícola
Subencarregado de turma (na: agricultura, agropecuária, pecuária)
Subfeitor, turmeiro (na: agricultura, agropecuária, pecuária)
Agregado, aguador, alambrador (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Agricultor, arborário, arboricultor (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Agricultor (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Alugado, aramador, arameiro (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Arborário (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Arboricultor (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Arrendatário, arvicultor (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Arrendatário (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Arvicultor (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Auxiliar de: agropecuária
Auxiliar de jardineiro (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Bóia-fria, camarada, campino (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Brejeiro, campeiro, chacareiro (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Brejeiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Campeiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Campista, camponês, canalizador (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Chacareiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Clandestino, colono (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Criador, cultivador, culturista (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Criador (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Cultivador (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Culturista (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Curador de animais (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Dedetizador, derribador, derrubador (na agropecuária, produção mista de lavoura e
pecuária)
Destocador, diarista, estribeiro (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Engordador, estancieiro, fazendeiro (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Engordador (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Estancieiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Exterminador de insetos (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Extintor de formigas, imunizador (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Fazedor de cerca (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Fazendeiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Foreiro, granjeiro, invernador, inverneiro (na agropecuária) - excl. conta própria e
empregador
Foreiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Granjeiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Homem de terreiro, limpador de pasto (na agropecuária, produção mista de lavoura e
pecuária)
Invernador (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Inverneiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Invernista, jardineiro, lavrador (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Invernista (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Lavrador (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Meeiro, operário, pantaneiro (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Meeiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador

6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6210
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229
6229

Pantaneiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Parceiro, pecuário, pecuarista (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Parceiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Peão, pegador de animais (na agropecuária, produção mista de lavoura e pecuária)
Pecuário (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Pecuarista (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Peneirador, peneireiro, peoa, peona (na agropecuária, produção mista de lavoura e
pecuária)
Plantador, posseiro, produtor, rancheiro (na agropecuária) - excl. conta própria e
empregador
Plantador (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Posseiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Produtor (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Rancheiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Roçador, roceiro, rurícola, sitiante (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Roçador (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Roceiro (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Rurícola (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Sitiante (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Trabalhador: braçal, rural (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Trabalhador braçal (na produção mista lavoura e pecuária) - excl. conta própria e
empregador
Trabalhador da: produção de sementes agrícolas, formação de pastagem (na agropecuária)
Trabalhador de eito (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Trabalhador de enxada (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Trabalhador rural (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e
empregador
Volante (na agropecuária) - excl. conta própria e empregador
Volante (na produção mista de lavoura e pecuária) - excl. conta própria e empregador
Abacaxicultor, bananicultor, bataticultor, horticultor - excl. conta própria e empregador
Abanador, aplicador, podador agrícola
Abridor, debulhador, destalador, embandeirador, pindobador de folha de fumo (na cultura)
Adubador, arruador de café, baceleiro, cabeça-de-campo, cacauícola, canavieiro, cavão
Agregado, aguador, alugado, apanhador, aramador, arrancador, arrematador (na
agricultura)
Agrícola, agricultor, arborário, arboricultor (na agricultura) - excl. conta própria e
empregador
Ajudante: agricola, de horticultura, de secador de soja (na agricultura)
Alambrador, arameiro, boia-fria, campino, campista, campones, canalizador (na
agricultura)
Amarrador, cambiteiro, cortador, raspador, tombador de cana-de-açúcar (na agricultura)
Apanhador, catador de: algodão, café, laranja
Arrendatário, arrozeiro, arvicultor, brejeiro (na agricultura) - excl. conta própria e
empregador
Auxiliar de: agricultura, torrador de chá,
Auxiliar de jardineiro (na agricultura)
Bagaceiro, batedor, puxador de sisal (na agricultura)
Bagaceiro, brocador, cabeceiro, canaleiro, capineiro, capinheiro, capinzeiro (na agricultura)
Barcaceiro, embandeirador, tirador (na cultura de cacau)
Beneficiador de: algodão, arroz, sisal (na agricultura)
Biscateiro, capinador (na: agricultura, lavoura )
Cacauicultor, cacaulista, cafeicultor (na agricultura) - excl. conta própria e empregador
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Cafezeiro, cafezista, campeiro (na agricultura) - excl. conta própria e empregador
Camarada, enxadeiro, obreiro, operário (na agricultura)
Carpidor, catadeira, catador, cavador, ceifador, coletor, conteiro, contratista (na
agricultura)
Ceifador, Cortador de arroz
Ceifeiro, cerqueiro, colheteiro, descascador, embalador de mudas, enraizador, mondadeiro
Chacareiro, citricultor, colono, cotonicultor (na agricultura) - excl. conta própria e
empregador
Clandestino, derribador, derrubador, exterminador de insetos, peão, peoa (na agricultura)
Classificador, imunizador de cereais
Colhedor (na: agricultura, horticultura, lavoura)
Colhedor de: algodão, arroz, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, coco, fumo
Colhedor de: gamboa, uva, sementes
Cultivador, culturista, empreiteiro (na agricultura) - excl. conta propria e empregador
Debulhador, dedetizador, desfiador, desfibrador, desmoitador, destalador (na agricultura)
Descortiçador, desfibrador, fibreiro de: agave, rami, sisal (na agricultura)
Destocador, diarista, encoivarador, homem de terreiro, imunizador (na agricultura)
Empresário (na agricultura) - excl. conta própria e empregador
Encarregado de turma de silos e armazéns, enxertador, escolhedor (na agricultura)
Enfornador, esparramador de adubos (na cultura)
Enramador de agave, poageiro de sisal
Estancieiro, estercador, esterqueiro (na agricultura) - excl. conta própria e empregador
Fazedor de cerca, peneirador, peneireiro, peona (na agricultura)
Fazendeiro, floricultor, foiceiro, fumicultor (na agricultura) - excl. conta própria e
empregador
Formador, formigueiro, fruticultor, foreiro (na agricultura) - excl. conta própria e
empregador
Fumigador, gradador, granjeiro, hortelão (na agricultura) - excl. conta própria e
empregador
Jardineiro, joeireiro, jornaleiro, macaqueiro, mandioqueiro, molhador (na agricultura)
Hortaleiro, juteiro, juticultor, laranjeiro (na agricultura) - excl. conta própria e empregador
Inspetor de classificação, selecionador de algodão (na agricultura)
Lavrador, meeiro, olericultor, pantaneiro (na agricultura) - excl. conta propria e
empregador
Manipulador de milho, morador, respingador, sementeiro (na agricultura)
Extintor, matador, ronda de formiga (na agricultura)
Parceiro, pessicultor, plantador, pomareiro (na agricultura) - excl. conta própria e
empregador
Passarinheiro (combate a pássaros), pesador recolhedor de roças
Pepeicultor, teicultor, viveirista agrícola - excl. conta própria e empregador
Pomicultor, posseiro, produtor, pulverizador (na agricultura) - excl. conta própria e
empregador
Quarteiro, quebrador, rabiscador, raspador, regador, tarefeiro, terceiro (na agricultura)
Rancheiro, rizicultor, roçadeira, roçador (na agricultura) - excl. conta própria e empregador
Roceiro, rurícola, seareiro, sesmeiro (na agricultura) - excl. conta própria e empregador
Secador de: arroz, fumo (na cultura)
Segador, semeador, terreirista de café, vinheiro
Selecionador e embalador de colheitas agrícolas (na cultura)
Servente de lava-trigo, tirador de palha (na agricultura)
Sitiante (na agricultura) - excl. conta própria e empregador
Tercionista, terrereiro, valador, valeiro, valeteiro (na agricultura)
Trabalhador (na agricultura) - excl. conta própria e empregador
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Trabalhador agrícola polivalente - excl. conta própria e empregador
Trabalhador de: eito, enxada, floricultura, fruticultura, horticultura
Trabalhador do desfibramento de: agave, sisal (na agricultura)
Trabalhador do plantio e trato de árvores ornamentais
Trabalhador volante da agricultura
Abastecedor de ovos, pateiro (na avicultura)
Abelheiro, boieiro, canicultor, colombófilo (na criação) - excl. conta própria e empregador
Ablator, aboiador, acertador de animais, alfeireiro, amadrinhador, amanonsiador
Agregado, aguador, alugado, aramador, assinalador, castrador, cavaleiro (na pecuária)
Alambrador, arameiro, boia-fria, camarada, campeiro, campino, campista (na pecuária)
Amanoseador, amansador, amestrador, apartador de gado, arraçoador, arrebanhador
Apicultor, bovinocultor, caprinocultor - excl. conta própria e empregador
Arrendatário, campeiro, cancheador (na pecuária) - excl. conta própria e empregador
Arrocinador, asneiro, aviculário, azemeleiro, batedor de pasto, borregueiro, cabreiro
Auxiliar de: incubação, pecuária, tosquiador
Avícola, avicultor, coelheiro, colmeeiro (na criação) - excl. conta própria e empregador
Boiadeiro, vaqueiro (na pecuária) - excl. conta própria e empregador - incl. ajudante,
auxiliar
Camponês, clandestino, colono, curador de animais, estribeiro (na pecuária)
Capadeiro, capador, carneireiro, cavalariço, chamador de boi, chibaneiro, chinchador
Cevador, compositor, costaneiro, dedetizador, destocador, diarista, foiceiro (na pecuária)
Classificador de ovos (na criação de aves)
Columbicultor, cunicultor, galeteiro (na criação) - excl. conta própria e empregador
Condutor de: bois, bovinos (na pecuária)
Criador, engordador, eqüinocultor (na pecuária) - excl. conta própria e empregador
Domador, domesticador - excl. em diversões
Embretador, enchiqueirador, encilhador, enxameador, esquilador, ginete, mangueador
Estancieiro, fazendeiro, foreiro, granjeiro (na pecuária) - excl. conta própria e empregador
Exterminador de insetos, extintor de formigas, pegador de animais, peoa, peona (na
pecuária)
Ferrador, inseminador, instrutor de animais,
Freteiro, guarda de retiro, imunizador, inspetor de matrizes, lançarote (na pecuária)
Invernador, inverneiro, invernista (na pecuária) - excl. conta própria e empregador
Leiteiro, meeiro, pantaneiro, parceiro(na pecuária) - excl. conta própria e empregador
Limpador de pasto, marcador, marqueiro, montador, operário, ordenhador (na pecuária)
Manoseador, operador de setor de currais, ovelheiro, pealador, pegureiro, porqueiro
Maqueiro, sexador (na criação)
Ovinocultor, pecuário, pecuarista, posseiro(na criação) - excl. conta própria e empregador
Parador, pastor, pastoreador, pegador de animais, repassador, repontador (na pecuária)
Peão de: cavalo, estábulo, pecuária
Potreador, rinconista, ruão, sachador, tangedor, tangerino, tosador, tosquiador
Preparador de ração natural para gado, tatuador, tocador de gado (na pecuária)
Produtor, rancheiro, retireiro, roceiro (na pecuária) - excl. conta própria e empregador
Rurícola, sitiante (na pecuária) - excl. conta própria e empregador
Sericícola, sericicultor (na criação) - excl. conta própria e empregador
Trabalhador (na criação de: aves, insetos )
Trabalhador, vacinador, vaquejador, volteador (na pecuária)
Trabalhador: braçal, rural, volante (na pecuária)
Trabalhador de: eito, enxada (na pecuária)
Trabalhador da: apicultura, avicultura, caprinocultura, cunicultura, eqüinocultura, pecuária
Trabalhador da criação de: insetos ornamentais, pequenos animais, vespas
Trabalhador da: exploração de larva, minhocultura, ovinocultura, sericultura, suinocultura
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Trabalhador de pecuária polivalente
Trabalhador em serpentários (serpentarista)
Tratador de animais (na pecuária, no jardim zoológico)

Pescadores, caçadores e extrativistas florestais
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Capataz de: exploração florestal, reflorestamento, silvicultura
Feitor, supervisor florestal
Gato - empregador
Trabalhador de silvicultura polivalente
Abaixador, abaixante, ajuntadeira, ajuntador, artilheiro, chumbeiro, condutor (na pesca)
Apanhador, catador de: algas, mariscos, siris, tartarugas
Arpoador, arpoeiro, caranguejeiro, ciprinocultor, gapuiador, gateador, mariscador
Arrendatário, meeiro, parceiro (na: aquicultura, caça, pesca)
Batedor, caçador, capivareiro, coelheiro, zagaieiro (na caça)
Conservador de pescado (em barco de pesca)
Criador, produtor (na aquicultura)
Curraleiro, curralista, espia, facão, faquinha, fisgador, jangadeiro, mergulhador (na pesca)
Dono, empresário, proprietário, sócio (na aquicultura) - conta própria e empregador
Dono, empresário, proprietário, sócio (na pesca) - conta própria e empregador
Encarregado de redes de pesca
Marisqueiro, monteador, piscicultor, ranicultor, sururuzeiro, tarrafeador
Olheiro, remador, sardinheiro, vigia, zorreiro (na pesca)
Operador, vigia de pesca artesanal
Pescador: artesanal, industrial, profissional
Pescador de: algas marinhas, tartarugas
Trabalhador (na: aquicultura, pesca)
Trabalhador (na criação de: ostras, peixe, quelônios. rãs)
Trabalhador braçal, tratador (na criação de peixe)
Abastecedor de silos de carvão vegetal, arrastador de árvores
Abatedor, apanhador, trabalhador, trepador, vareiro (na extração vegetal)
Ajudante de: derrubada, reflorestamento, toreiro, operador de motosserra
Apanhador, coletor, extrator, quebrador de côco babaçu
Arrolhador, barbaquaseiro, cancheador (na extração de erva-mate)
Auxiliar de tirador, resineiro (coletor de resinas)
Aviador, balateiro, borracheiro, brabo, caucheiro (na extração de: borracha, látex)
Balizador, mateiro (em inventário de floresta, florestal)
Barraquista (na extração de maniçoba)
Batedor de agave (na agricultura)
Batedor, cortador de: agave, rami, sisal (na extração)
Batedor, cortador, enfeixador de: palha de carnaúba, piaçava (na extração)
Carvoeiro, carvoejador, rachador de lenha (na fabricação de carvão vegetal)
Casqueador, classificador, cortador descascador de toras (na extração)
Casqueiro, castanheiro, debulhador (na extração)
Classificador de: cera de carnaúba, produtos vegetais (na extração)
Coletor de: látex, resinas, sementes (na extração)
Cortador de: árvores, cepos, lenha, madeira (na extração)
Cozinhador de cera de carnaúba, defumador de látex (na extração)
Cubador, gradeador de madeira,
Derribador, derrubador (na extração de madeira)
Derrubador, descascador de tronco, marcador de desbaste de árvores (na extração)
Descascador, desfiador, desfibrador, destalador, hervateiro, tarefeiro (na extração vegetal)
Destopador de madeira, quebrador (na extração vegetal)
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Dono, empresário (na silvicultura e exploração florestal) - conta própria e empregador
Ervatário, ervateiro, estendedor, madeireiro, subidor de coqueiro (na extração)
Estaleirador de: árvores, madeira
Extrator de: látex, piaçava, resinas, sebo de ucuuba
Feixeiro, lenhador, lenhateiro, lenheiro, machadeiro, puxador (na extração de lenha,
madeira)
Dendrometrista, guaranazeiro, mangabeiro, maniçobeiro, piaçaveiro, poaieiro, raizeira
Juntador, junteiro (na extração da carnaúba)
Manso, seringalista, seringueiro, sirgueiro, sorveiro, toqueiro
Matameiro, picador de madeira (na extração de lenha)
Mateiro (ervateiro, guia em florestas)
Mateiro (na extração de: lenha, madeira)
Medidor de: árvores, madeira
Operador de moto-serra, motosserra, serrador de árvores, toreiro (na extração de madeira)
Operador de serras (na extração de madeira)
Produtor (na silvicultura e exploração florestal)
Proprietário, sócio (na silvicultura e exploração florestal) - conta própria e empregador
Roleteador de árvores, serrador de lenha, servente de reflorestamento, silvicultor
Separador de coquilhas (na extração florestal)
Tirador de: látex, poaia, resinas
Trabalhador (na exploração de espécies produtoras de gomas)
Trabalhador da coleta de: frutas silvestres, sementes
Trabalhador da cultura de oiticica
Trabalhador da exploração de: erva-mate, fibra de caroá, guaraná, guaxima, ipecacuanha
Trabalhador da exploração de: babaçu, carnaúba, caroba, castanha-do-pará, catuaba
Trabalhador da exploração de: jaborandi, janaúba, jarina, jatobá, licuri, malva, nogueira,
Trabalhador da exploração de madeira - incl. Tanantes
Trabalhador da exploração de: piaçava, resinas
Trabalhador de extração de fibras de: taquara, jarina, tucum
Trabalhador florestal polivalente
Transportador de: árvores, madeiras
Viveirista florestal

Trabalhadores da mecanização agropecuária e florestal
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Ajudante, auxiliar de prensador de algodão
Ajudante de trator (na: agricultura, agropecuaria, pecuaria)
Aradeiro, arador, Incubador de ovos
Maquinista de algodão e sisal - incl. auxiliar (na agricultura)
Maquinista de descarregador de trigo - incl. Ajudante
Maquinista de tosquiadeira
Operador de: adubadeira, colhedeira, engenho, implementos agrícolas, incubadora
Operador de: duplicador, equipamento para corte de palhas e extração de ceras
Operador de equipamento mecânico, máquina agrícola, secadeira (na agropecuária)
Operador de estufas mecânicas (na agropecuaria)
Operador de máquina de: beneficiamento de produtos agrícolas, lavar trigo
Operador de: ordenhadeira, raspadeira agrícola, roçadeiram, semeadeira
Operador de trator agrícola, tratorista - incl. Ajudante
Separador de resíduos (na agricultura)
Tratorista (na: agricultura, agropecuaria, pecuaria) - incl. ajudante
Ajudante de trator (na extração vegetal)
Operador de descascador de madeira
Operador de máquina transportadora (na extração de madeira)
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Tratorista florestal
Tratorista (na extração vegetal) - incl. Ajudante
Operador de motobombas e levantamento hidráulico para irrigação

Trabalhadores da indústria extrativa e da construção civil
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Capataz de britador (em minas e pedreiras)
Capataz, capitão de mina
Capataz de produção (na extração de petróleo)
Chefe de: canteiro, seção de mina
Contramestre, mestre de extração de: minérios, petróleo e gás, sal
Contramestre, mestre de: furação e detonação, poços de petróleo e gás
Contramestre, mestre de: minas e pedreiras, extração mineral
Encarregado de extração de: calcário, magnésio, pedreira, talco
Encarregado de extração de solvente
Encarregado de: pedreira, plataforma, zona mineradora de ferro
Feitor de: britagem, produção de carvão, superfície de mina
Feitor de extração de: magnesita, talco
Fiscal de mineiro, responsável de serviço de extração
Mestre (na exploração de fontes hidrominerais)
Subencarregado de: britadores, central de britagem, pedreira
Alarife, capataz de obras
Capataz de: alvenaria, carpintaria, construção, serviço de obras, seleção de trilhos
Chefe de: construção civil, seção, serviço de obras civis, turma de pedreiros
Chefe técnico de controle, coordenação de obras
Construtor, edificador (mestre de obras) - excl. conta propria e empregador
Contramestre (na construção civil)
Contramestre: carpinteiro, de obras (na construção civil)
Contramestre, distribuidor, encarregado, mestre, submestre de obras (na construção civil)
Contramestre de linha (no transporte ferroviario)
Contramestre de urbanização e saneamento
Contramestre, chefe, feitor pedreiro
Controlador de obras, encarregado fiscal de construção
Coordenador de projetos e obras civis
Encarregado de: alvenaria, carpintaria, construção civil e manutenção refratária
Encarregado de: grupo de pedreiros, mão-de-obra (na construção civil)
Encarregado de obras, manutenção, instalações
Encarregado de: seção de construção, setor de concreto
Encarregado de turma: de servente, braçal
Encarregado de turno de transporte e carregamento de minério
Feitor de: ferrovia, linhas férreas, serviços de construção civil, terraplenagem
Feitor de: obras, pedreiros, serventes
Feitor de turma (em ferrovias, em rodovias e vias urbanas)
Feitor de turma: fixa, volante, braçal (na construção civil)
Feitor, mestre de linhas férreas (no transporte ferroviario)
Fiscal de: concreto, construção, manutenção, empreiteira
Fiscal de pátio de usina de concreto
Inspetor de: draguista, escavadeira, terraplenagem
Mestre armador de ferro
Mestre de: construção civil, pedreiro, alvenaria e isolamento
Mestre de funilaria
Mestre de instalações mecânicas de edifícios
Mestre de manutenção de: obras civis, prédios
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Mestre de sondagem: de poços, rotativa
Mestre de: manobras, supervisão de linhas (em ferrovias)
Oficial de: construção civil, obras
Responsável de: pedreiros, serviço de drenagem, ventilação e encanamento
Subchefe de manutenção (na construção civil)
Subencarregado de: central de concreto, terraplanagem, pedreiros e pintores
Subfeitor de: construção civil, diques
Superintendente de: usina central de concreto, pintura
Supervisor de: construção, conservação, manutenção de obras civis
Supervisor de: máquina de terraplenagem, usina de concreto
Ajudante, auxiliar de cavouqueiro (na extração de pedras)
Ajudante de: extração de carvão mineral, mineiro
Ajustador de gavetas
Amostrador, classificador, colhedor de: amostras, minérios (em minas)
Aparelhador de: mármore, pedra (na extração)
Blaster, destroçador de pedras, detonador, dinamitador, explodidor (em minas e pedreiras)
Cabo de fogo - incl. assistente, auxiliar
Caboqueiro, cabuqueiro, cavoucador, cavouqueiro, cunhador (na extração de pedras)
Caboucador (em minas)
Canteiro, marroeiro, mineirador, mineiro
Cortador de pedras, granitador, graniteiro, marmorista (na extração)
Escorador de minas, encunhador de pedreira, detonador marteleiro, madeireiro de subsolo
Dono, empresário, industrial, proprietário, sócio (na extração mineral) - conta própria
Encarregado de: canteiro, linha de dinamites gelatinosas (em minas e pedreiras)
Encunhador, macaqueiro, marreteiro, marteleteiro, quebrador (na extração de pedras)
Margueiro (na extração mineral)
Operador de: desintegrador de pedras, desmineralizadora, granitadeira, pedreira
Operador de torre de amostragem
Preparador de: aglomerados, amostras de minérios e rochas
Preparador de explosivo, rastilheiro
Trabalhador da extração de pedras abrasivas
Alimentador de britadeira de moinho
Condutor, operador de máquina continua de extração
Formador, triturador de pedras
Jateador, marteleteiro de rocha (em minas)
Maquinista perfurador, marteleteiro (em minas e pedreiras)
Operador de: Bob-Cat, Schuthecar
Operador de máquina: cortadora, perfuradora (em minas e pedreiras)
Operador de máquina de: mineração, perfurar (em minas e pedreiras)
Operador de trituradora de: minérios, pedras
Ajudante de: máquina perfuratriz, sondador
Ajudante, auxiliar de produção (na extração de petróleo e gás)
Bombeador, despachante de plataforma (na extração de petróleo e gás)
Condutor de perfuradora de precisão
Maquinista de perfurador de: avançamento, subsolo
Operador de: aparelho de sonda por rotação, compressor (na extração de petróleo e gás)
Operador, trabalhador de extração de petróleo
Operador de instalação de preparação de lodo para sondagem (na extração de gás)
Operador de instalação de preparação de lodo para sondagem (na extração de petróleo)
Operador de: máquina, sistema elevatório (na extração de petróleo e gás)
Operador de perfuradora de poços
Operador de plataforma, plataformista, torrista (na extração de petróleo e gás)
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Operador de sonda: de percussão, manual, pesada, rotativa
Perfurador auxiliar de poços de petróleo e gás
Perfurador, sondador de poços artesianos
Sondador (na: construção civil, extração de petróleo e gás)
Sondador de: geofísica, sondagem geológica, xisto - incl. ajudante
Sondador de poços (na extração de petróleo e gás)
Sondador de poços tubulares e sistemas rotativos
Subencarregado de perfuração
Abridor, levantador de sal, operador, saleiro, trabalhador braçal (em salina)
Bateador, bateeiro, camarada, faiscador, faisqueiro, frente, jateador, (no garimpo)
Catador de ouro, garimpeiro, gruneiro, marnoteiro
Dono, empresário, (na extração de pedras preciosas e semipreciosas) - conta própria
Dono, empresário, proprietário, sócio (no garimpo e salina) - conta própria
Dono, empresário, proprietário, sócio (na extração de minerais) - conta própria
Industrial (no garimpo de metais preciosos) - conta própria
Industrial (no garimpo de minerais: preciosos, radioativos) - conta própria
Industrial (no garimpo de pedras preciosas e semipreciosas) - conta própria
Industrial (no garimpo e salina) - conta própria
Maraqueiro, meia-praça (no garimpo)
Operador de: bomba, jato de água (no garimpo)
Operador de: maraca, motor (no garimpo)
Proprietário, sócio (na extração de pedras preciosas e semipreciosas) - conta própria
Salineiro (sal marinho) - excl. empregador
Trabalhador na lavra de ouro
Britador (em minas e pedreiras, na extração mineral) - incl. ajudante
Caieiro (na fabricação de cal)
Enquadrador de pedra
Moleiro de minérios
Operador de aparelho de: flutuação, precipitação (minas de ouro ou prata)
Operador de: beneficiamento de talco, precipitador eletrostático
Operador de: bomba, jato de água (em minas)
Operador de: britador de mandíbulas, britagem, pelotização, peneiras hidráulicas
Operador de cone de separação (em minas)
Operador de: máquina, moinho de bolas (no beneficiamento de minério)
Acabador, adornista, gravador, ornamentador, ornamentista, traçador de pedras
Aparelhador, serrador de: mármore, pedra - excl. na extração
Aplainador de mármore - excl. na extração
Cortador de: mármore (na lavra de pedras) - excl. na extração
Escarpileiro, operador de máquina de desdobramento de mármores
Gravador de inscrições em: mármore, pedra
Gravador de pedra com estresidores
Gravador de relevos em pedra
Marmorista (no beneficiamento)
Medidor, montador de mármore
Polidor de: granito, mármore, marmorite, pedras
Torneiro (na lavra de pedra)
Trabalhador na colocação de inscrições em pedras
Asfaltador (operador de máquinas), escavadeirista, nivelador
Condutor de: aplainadora móvel, asfaltadora, bate-estaca, escavadeira, pavimentadora
Condutor de: máquina de abrir sulcos, moto-niveladora, pá mecânica
Manobreiro de trator
Maquinista de trator esteira
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Operador de: bate-estacas, escavadeira - incl. Ajudante
Operador de: compactadora, distribuidor de solos, martinete, moto scraper, motoniveladora
Operador de equipamento de: escavadeira, motoniveladora
Operador de máquina: Bulldozer, rodoviária
Operador de máquina de abrir: túneis, valas
Operador de máquina de: construção civil, terraplenagem
Operador de: máquina para colocação de postes e estacas, usina de asfalto
Operador de: niveladora e de scraper
Operador de pá: carregadeira, mecânica - incl. Ajudante
Operador de patrol, patroleiro, patrolista
Operador de pavimentadora de: asfalto, concreto
Operador de: retro-escavadeira, retroescavadeira
Operador de rolo: compactador, compressor
Operador de trator de: esteira, lâmina (na construção civil) - incl. ajudante
Operador em serviços de terraplanagem
Tratorista - excl. na agropecuaria e extração vegetal - incl. ajudante
Acafelador, alvanel, alveneiro, alvenel, emboçador, embossador, entijolador
Artífice de obras, oficial pedreiro
Asfaltador, empedrador, pavimentador, calceteiro (em pavimentação)
Construtor, edificador - conta própria
Pedreiro (assentador de diques e canais de drenagem)
Pedreiro apontador, refratarista, rebocador (na construção civil)
Pedreiro de: acabamento, alvenaria, chaminés industriais, conservação, edificações
Pedreiro de: fachada, forno, manutenção, material refratário
Pedreiro em geral
Ajudante, auxiliar de armador de: concreto, ferragens, ferro
Armador concretador de postes, montador de estruturas de concreto
Armador de: estrutura de concreto, ferragens, ferros (na construção civil)
Ferreiro-armador (na construção civil) - incl. Ajudante (na construção civil)
Moldador de corpos de prova de concreto
Moldador de corpos de prova em usina de concreto
Piladeiro, pilador (na construção civil)
Trabalhador em concreto armado (reparação)
Betoneirista, betoneiro, concreteiro, concretista
Condutor, operador de betoneira - incl. Auxiliar
Operador de: bomba, central de concreto, fibras de solo-cimento
Operador de: instalação para misturar concreto, misturador de solo-cimento
Operador de vibrador de concreto, vibradorista
Ajudante de confecção de amostra (em carpintaria)
Ajustador de fôrmas, armador de telhados (carpinteiro)
Armador, marcador, montador de esquadrias de madeira, oficial carpinteiro
Carapina, carpina, carpinteiro - incl. ajudante, auxiliar
Carpinteiro de: cenários, decoração, esquadrias, estruturas, estúdio, formas para concreto
Carpinteiro de: fôrmas, manutenção, mineração, obras, pontes, telhados
Carpinteiro de serviço de montagem de subestação
Carpinteiro reparador, esquadrejador
Artífice eletricista, gambiarra
Eletricista: industrial, Inspetor
Eletricista de equipamentos hospitalares
Eletricista de instalações: comerciais, elétricas de minas, industriais, residenciais
Eletricista de instalações de: cenários, edifícios, iluminação a gás néon, prédios, semáforos
Eletricista instalador - excl. de linhas de telecomunicações - incl. auxiliar, aprendiz
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Especialista de planejamento: avançado de materiais elétricos, de instalações elétricas
Iluminador: de teatro e televisão, em diversões
Instalador de: antenas de televisão, medidores de eletricidade
Instalador especializado de medidores
Mecânico eletricista ajustador
Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas)
Aplicador, instalador de isolantes: acústicos, térmicos
Aplicador, instalador de material isolante em caldeiras e tubulações
Impermeabilizador - excl. de tecidos
Instalador de isolamento
Instalador de isolantes térmicos (refrigeração e climatização)
Instalador de isolantes térmicos para turbinas
Instalador de material: de insonorização, isolante (à mão, à máquina)
Isolador: acustico, térmico, de manutenção
Isolado de frigorífico - incl. Auxiliar
Operador de isolamento (na construção civil)
Revestidor de tubulação
Acabador de superfícies de: cimento, concreto armado
Encascador, faceador acabador, lajeador
Lajeador, pavimentador, revestidor de pavimento contínuo
Abetumador, betumador de telhado, pichador (telhador)
Calheiro
Colocador de capas, telhas: de argila, de cimento-amianto, metálicas, plásticas
Colocador de: laminas, telhas de asfalto
Telhador com: asfalto, painéis de madeira, palha, caniço, pulverização de materiais
isolantes
Telhador com telhas: de argila, de cimento-amianto, metálicas, plásticas
Vidraceiro: assentador, colocador, instalador de vidros - excl. de veículos - incl. auxiliar
Vidraceiro de: clarabóias, edificações, painéis de vidro, vitrais
Engessador, estucador, gessador, gesseiro - incl. Ajudante, auxiliar
Frentista de construção civil, modelador em gesso, montador de abóbadas
Gesseiro de: manutenção, obras ornamentais
Pedreiro estucador
Assentador de: assoalhos, azulejos, ladrilhos, mármore, pastilhas, tacos
Assoalhador, carpinteiro de assoalho, parqueteiro, ripador, taqueiro
Azulejador, graniteiro, marmorista (na construção civil)
Azulejista, pastilhador, pastilheiro (assentador) - incl. ajudante
Colador de mosaico, mosaiqueiro, mosaísta
Ladrilejador, ladrilhador, ladrilheiro (na colocação de ladrilhos) - incl. Ajudante, auxiliar
Ladrilhista (na colocação de ladrilhos)
Marmorista - excl. na extração e beneficiamento
Operador de máquina de pastilhar
Pedreiro (assentador, colocador de pedras de mármore, marmorista)
Pedreiro (revestidor)
Revestidor de: pavimentos de edificações com tábuas, pisos e paredes com ladrilhos
Abetumador, betumador, capeador de asfalto, masseiro (calafetador)
Aplicador de: sinteco, verniz em pisos
Brochador, broxador, broxante, caieiro, caiador (pintor de paredes)
Calafate, vitrificador de pisos
Colador de: carpetes, papel, pisos plásticos, tapetes
Colocador de: carpetes, papel de parede, tapetes, vulcapiso
Colocador de pisos: emborrachados, plásticos, vinílicos
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Lixador, raspador de tacos
Lustrador de piso
Petintal, Pincel, retocador de pintura (pintor)
Pintor de: alvenaria, casas, conservação, edifícios, obras, paredes, prédios
Pintor (na construção civil) - incl. ajudante, auxiliar, aprendiz
Pintor de: construções cênicas, decorações de fundo (em cinematografia, cenografia)
Pintor de: construções cênicas, decorações de fundo (em cinema e teatro)
Revestidor de interiores com papel e material plástico
Ajudante de: calceteiro, marteleteiro
Ajudante, auxiliar, servente de: obras, pedreiro
Amassador de argamassa, misturador, montador de andaimes, obreiro (na construção civil)
Argamassador, argamasseiro, auxiliar de refratarista, candango, entaipador, gabioneiro
Britador, cavouqueiro, gaioleiro, marteleteiro, padioleiro (na construção civil)
Britador manual, peneireiro, servente, trabalhador braçal, peão (na construção civil)
Cacimbeiro, cavador de poço, cisterneiro, poceiro (na construção civil)
Cavador - excl. na cultura
Demolidor de: casas, edificações, prédios
Masseiro (servente de pedreiro)
Meia-colher, paleador de areia, pazeiro, picareteiro, sapador
Operador de: britadeira, martelete, rompedor de concreto
Peneirador de: areia, massa (na construção civil)
Valador, valeiro, valeteiro - excl. na agropecuária

Trabalhadores da transformação de metais e de compósitos
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Chefe de: chaparia, funilaria, serviços de fundição de metais
Chefe de serviço de usinagem: especial, leve, pesada
Chefe de setor de: cromação, fundição de metais
Contramestre (em caldeiraria, na indústria metalúrgica)
Contramestre: funileiro, metalúrgico
Coordenador de caldeiraria, Inspetor chefe de forjaria
Encarregado de seção de: chapeamento, fundição, metalúrgica
Encarregado: de turma de usinagem, geral de fundição
Encarregado de usinagem de metais, vazamento de fundição de ferro
Especialista em metais, subchefe de galvanização
Feitor de: fornos, fundição de ferro (na metalurgia)
Líder de seção, setor de: prensa, produção, usinagem
Mestre (na siderurgia e metalurgia, na indústria metalúrgica)
Mestre acabador de: fundição, produtos extrusados
Mestre: afiador de ferramentas, caldeireiro, chumbista, ferreiro, metalúrgico, niquelador
Mestre caldeireiro de: cobre, ferro
Mestre de: ajustagem e usinagem, anodização, caldeiraria, chaparia e refrigeração
Mestre de construção de: ferramentas e dispositivos, matrizes
Mestre de controle, correção de ferramentas
Mestre de: cromação e lapidação de anéis, estanhamento, ferramentaria, ferramentas
Mestre de: forjaria, forno, funilaria e encanamento, repuxação, galvanoplastia,
galvanização
Mestre de fundição de: alumínio, materiais, matrizes
Mestre de: galvanização de estirados, lingotamento, lingoteiras, macharia, metalurgia,
oficina
Mestre de inspeção de: ferramentas, moldes, pinturas, usinagem
Mestre de: niquelagem, niquelaria, pintura, rebarbação, recuperação de lingoteiras
Mestre de moldagem de: lingoteira, metais
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Mestre de molde: de alumínio, manual, refratários
Mestre de pintura: e niquelação, galvanoplástica
Mestre de polimento e banho de metais
Mestre de produção de: cilindros, fundição de alumínio
Mestre de produtos: fundidos, metalúrgicos
Mestre de seção de caldeiraria: leve, pesada
Mestre de seção de: forjaria, fundição, usinagem
Mestre de: refratários, siderurgia, solda e corte, trefilação de metais, zincagem
Mestre de usinagem: e montagem, mecânica, pesada
Mestre: encarregado de caldeiraria, operador de fundição
Mestre fundidor: a pressão, moldador de metais
Mestre industrial de torneiro mecânico
Mestre industrial, mecânico, moldador fundidor
Mestre mecânico de: extrusão de alumínio, fundição
Mestre serralheiro de: alumínio, estamparia
Supervisor de: chapeador, controle de tratamento térmico
Supervisor de usinagem, conformação e tratamento de metais
Capataz de oficina mecânica
Chefe de serviço de montagem de equipamentos siderúrgicos
Contramestre (na: indústria de automotores, automóvel, máquinas, material de transporte)
Contramestre, mestre (na: indústria mecânica)
Contramestre: ferreiro, naval
Coordenador de montagem mecânica, feitor de produção de veículos
Encarregado de: revisão de máquinas, turma de mecânica
Especialista em projetos de máquinas e equipamentos mecânicos
Feitor de: construção de carrocerias, inspeção de motor, manufatura mecânica
Feitor de mecânica: industrial, de veículos
Mestre (na construção naval, na indústria de automotores e material de transporte)
Mestre (na indústria de máquinas e equipamentos mecânicos)
Mestre ajustador de: acabamento, manutenção
Mestre controlador: de motores, mecânico
Mestre de: amortecedores, calibração, chassis, departamento de motores
Mestre de construção: de fornos, de máquinas, naval, montagens
Mestre de: indústria mecânica, lubrificação de veículos, reforma de máquinas
Mestre de inspeção de: amortecedores, máquinas
Mestre de: instalação elétrica de automóveis, lanternagem e pintura, lataria
Mestre de linha de montagem (na indústria automobilística)
Mestre de máquinas: pesadas, semi-automáticas
Mestre de mecânica de: automóveis, equipamento, fabricação de veículos automotores
Mestre de mecânica especializada em máquinas
Mestre de montagem de: máquinas, motores
Mestre de oficina: de máquinas, mecânica
Mestre de preparação de máquinas eletromecânicas
Mestre de seção de: mecânica, pintura, testes de veículos
Mestre mecânico: acabador, ajustador (na indústria de máquinas)
Mestre mecânico de: autopeças, compressores (na indústria de máquinas)
Mestre: moldador de mecanização, montador de locomotivas, retificador mecânico
Mestre montador, supervisor de chassis
Mestre truqueiro de oficinas
Superintendente de: oficina mecânica, regularidade de veículos
Ajudante, ajustador, detalhador, matrizeiro de ferramentaria (na indústria metalúrgica)
Ajustador ferramenteiro, assentador de mandril, cortador de matrizaria
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Confeccionador de brinquedos de metal, raiador de espingardas
Ferramenteiro: auxiliar, gravador, inspetor
Ferramenteiro de: bancada, calibradores, coquilhas, corte e repuxo, inspeção, mandris
Ferramenteiro de: manutenção, matrizes e estampos, moldes de plástico e zamak
Ferramenteiro de: reparo e conservação de ferramentas de corte, usinagem
Líder de: ferramentaria, traçagem
Mecânico: de manutenção de ferramentas, ferramenteiro (na usinagem de metais)
Montador, preparador de ferramentas, planejador de ferramentaria
Operador de máquina de: ferramentaria, ferramentas
Riscador: mecânico, de metais, de modelos (em fundição)
Ajudante de ajustador de máquinas
Ajudante, auxiliar de ajustador limador
Ajudante de: operador de máquinas operatrizes, retificador, torneiro mecânico
Ajudante de preparo de máquinas
Ajustador de fresadora: copiadora, de engrenagens
Ajustador de: furadeira, máquinas-ferramentas, pantógrafo, retificadora sem centro
Ajustador de máquina de: tarraxar, transferencia
Ajustador de prensa mecânica de metais (produção em série)
Ajustador de torno: automático, copiador, mecânico, revólver (produção em série)
Ajustador: fresador, limador torneiro
Aplainador de: ferramentaria, metais
Aprendiz de: retificador plano, torneiro
Broqueador: de cano, de cilindros, mecânico de múltipla
Brunidor de: cilindros, metais (polidor de metais)
Contornador mecânico, fuseiro, grosador, mandrilador, mandrilhador
Encarregado de fornos, foscador de cilindros de laminação
Fresador, fresista - incl. ajudante, auxiliar, aprendiz
Fresador de: dispositivos, engrenagem, equipamentos, ferramentaria, manutenção
Fresador: mecânico, universal, vertical
Furador - incl. auxiliar, radial
Furador, limador de: blocos, lançadeiras, metal
Líder de: fresadora, mandriladora e furadeira, operação de tornos mecânicos
Líder de: plaina, retífica, tornearia
Mecânico ajustador de máquinas regravadoras
Mecânico: de preparação, regulador de máquina
Operador de: brunideira, eletroerosão, fresadora pantográfica, mandriladora, repuxo
Operador de fresadora - excl. de madeira
Operador de furadeira: coordenada, de coluna, múltipla, automática radial
Operador de máquina: de eletroerosão, operatriz
Operador de plaina: automática, vertical, de mesa (na usinagem de metais)
Operador de retífica: de rolos e lâminas, universal
Operador de torno: mecânico, repuxador, vertical
Operador preparador de retífica de motores
Plainador de: ferramenteiro, metais
Plainador-limador: de metais, mecânico
Plainista de metais
Preparador de: cilindros, copiadora, ferramentas para máquinas, furadeira
Preparador de fresadora: copiadora, de engrenagens
Preparador de máquina automática
Preparador de máquina de: enrolar molas, roscar, tarraxar, transferência, usinagem
Preparador de: máquinas-ferramentas, material de ferramentaria, retificadora sem centro
Preparador de prensa: mecânica de metais, automática
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Preparador de torno: automático, copiador, revólver
Rasqueteador de metais, retificador (esmerilhador)
Repuxador: a vácuo, de peça
Retificador: afiador, ferramenteiro, horizontal, universal, mecânico - excl. de veiculos
Retificador cilíndrico: de ferramentaria, de produção, externo e interno
Retificador de: árvore de manivelas de ferramentaria, biela, blocos, fieiras, lona, perfil
Retificador de: manutenção, metal eixo de comando de válvulas, pistões, produção,
Retificador de: rebolos, retífica plana, rolos, sede, válvulas, superfícies, trefila, virabrequim
Torneador (na indústria mecânica)
Torneador: copiador, mecânico, repuxador, vertical
Torneador, torneiro mecânico (torno paralelo universal, vertical)
Torneiro de: cilindros, manutenção, produção
Torneiro: ferramenteiro, mecânico, repuxador, vertical
Abridor, operador de prensa (na indústria metalúrgica)
Alargador de: cano, culatra
Apontador de parafusos, operador de máquina de usinagem (produção em serie)
Atarrachador, chanfrador, escareador, escariador, fresador copiador, rasgador de escateis
Batedor, cunhador de moedas, moedeiro
Caixeteiro (em fundição)
Enrolador de molas, operador de enrolar molas
Estampador mecânico - incl. ajudante, auxiliar
Operador de fresadora: copiadora, de engrenagens
Operador de furadeira, Torneador revólver (produção em série)
Operador de: máquina cortadora de engrenagens, prensagem e arredondamento de discos
Operador de máquina de: abrir sulcos, enrolar molas, escarear, rosquear, tarraxar
Operador de: máquina de função múltipla, pantográfica (na usinagem de metais)
Operador de máquina de furar: metais, rodas
Operador de máquina: de transferência, ferramenta
Operador de prensa: automática, de punçoneira, excêntrica, mecânica de metais
Operador de prensa: radial, semi-automática de metal
Operador de: punçoneira, radial, retificadora sem centro, retífica, rosqueadeira
Operador de: retificadora, serra de metais, usinagem
Operador de torno: automático de metais, copiador, de centrar, revolver
Operador: de tratamento de usinagem, mecânico de combinada
Prensador, prenseiro, prensista de metal
Prensista de: discos, prensas pesadas
Raiador de canos, rosqueador (armeiro)
Rosqueador - incl. auxiliar
Serrador de eixos
Talhador: mecânico pneumático
Torneiro: copiador, revólver (produção em serie)
Trabalhador de confecção de elemento de máquina (molas, pregos e cabos)
Açacalador, acepilhador, acerador, ajustador de cardas, alisador de metal
Afiador, amolador - incl. ambulante
Afiador: à máquina, manual
Afiador de: brocas e coroas, lâminas
Afiador, amolador de: cardas, cutelaria, ferramentas, serras, talhadeira
Afiador, amolador de: facas, tesouras - incl. ambulante
Ajudante de: afiação de serras, afiador, polimento
Amolador: cardista, de cilindros, de guarnição (fabricação têxtil)
Auxiliar de afiador de ferramentas, operador de eletropolimento
Cuteleiro (na fabricação)
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Despolidor, emassador de peças, escovador de fundição, laminador de serras
Lixador de: móveis metálicos, peças de metal
Mecânico afiador, serrafiador
Polidor de: ferramentas, fieiras, matrizes, metais, peças de metal, rodas dentadas
Operador de: centro de usinagem, fresador, furadeira, torno com comando numérico
Operador de: madriladora, máquina de eletroerosão, retificadora com comando numérico
Aguilhoeiro, carregador de máquina de forjar, inspetor de forja, líder de forjaria
Chaveiro (na indústria)
Craveiro (na fabricação)
Dono, empresário (em: estamparia, forjaria, fundição, metalurgia do pó) - conta própria
Dono, empresário (no serviço de tratamento de metais) - conta própria
Ferreiro, forjador - incl. ajudante, auxiliar, oficial
Ferreiro de molas, martelete de cutelaria
Forjador: a mão, a martelete, a martelo-pilão, prensista, de molas, de ponta
Industrial (em: estamparia, forjaria, fundição, metalurgia do pó) - conta própria
Malhador, malheiro, martelador de serras
Marteleiro (em forjaria, na indústria metalúrgica)
Marteleiro: à carga de fogo
Operador de forja, preparador de máquinas de forjar
Proprietário, sócio (em estamparia, forjaria, fundição) - conta própria
Proprietário, sócio (no serviço de tratamento de metais) - conta própria
Ajudante de: acabamento de fundição, lingotamento
Ajudante, auxiliar de: fundição, fundidor
Ajudante de: preparação de lingoteiras, preparador de lingotamento
Empastador, quebrador, trocador (em fundição)
Escumador de panelas, fundidor a pressão, lingotador
Fundidor de: composição, máquina de pressão, metais, peças, placas
Maquinista de fundição centrífuga, vazador de metais
Operador de: acabamento de peças fundidas, carro de lingote, lingoteira
Operador de: lingoteira contínua, mesa de recebimento de lingotes
Operador de: máquina centrifugadora de fundição, vazamento (na industria metalurgica)
Operador de máquina de: fundição contínua de metais não-ferrosos, shell molding
Operador de máquina de fundir: sob pressão, tubos e varetas de metal não-ferrosos
Paneleiro: de fundição de ferro, lingotador
Preparador de: lingotamento, lingoteiras, panelas (na industria metalurgica)
Acabador de modelo de metal, ajudante de modelador
Acabador, fechador, fixador de moldes (em fundição)
Ajudante: de moldador de máquina, moldagem de lingote
Ajudante, auxiliar de moldador de metal
Auxiliar de preparação, misturador, modelador, moldador de areias (em fundição)
Desenformador, desmoldador, formeiro, formista (em fundição)
Macheiro, acabador, moldador, tirador de macho - incl. ajudante, auxiliar
Modelador de: ferramentaria, fundição, metal
Modelista de: fundição, metal
Moldador com chapelona ou em forma, parafuseiro, peneirador, peneireiro (em fundição)
Moldador de: bloco, lingoteira, metais, metal (em fundição)
Moldador: em bancada, manual (em fundição)
Operador de equipamento de preparação de areia (em fundição)
Operador de: máquina, misturador, prensa, secador, sistema de areia (em fundição)
Operador de máquina de: fabricar machos, moldar metais
Preparador de: areia, moldes (em fundição)
Ajudante de: trefilação de aros, trefilaria
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Alambrador, aramador (na fabricação de arame)
Cortador, dobrador, endireitador, tirador de arame
Estirador de tubos de metal - incl. sem costura
Extrusor, operador de extrusora de metais
Operador de duplicador de metais, separador de trefilados
Operador de esticadeira de metal sem costura
Operador de: máquina de trefilar metal, trefilação de metais
Trefilador: de metais, à mão, à máquina, metalúrgico
Ajudante de tratamento térmico
Cementador, normalizador, recozedor, temperador de metais
Forneiro: de tratamento térmico, metalúrgico
Operador de: equipamento para resfriamento, forno de tratamento térmico
Operador de tratamento termoelétrico, temperaturista, tratador térmico de metais
Recozedor (em fundição)
Ajudante de: cromeador, decapador, fosfatização, niquelador, preparador de zincagem
Anodizador, argentador, bronzeador, cromador, dourador, prateador, recobridor de metais
Aplicador de esmalte (em metais), pulverizador de metal à pistola
Auxiliar de anodização, encarregado de niquelação
Bronzineiro, bronzista, decapador, eletrolizador, estanhador, fosfatizador, galvanista
Esmaltador de: banho fundente, metais não-preciosos
Galvanizador (em sherardização)
Galvanizador, galvanostegista, niquelador, metalizador, oxidador, zincador
Galvanoplasta - excl. de artes gráficas
Metalizador à banho de: ácido, ouro, prata, cromo, níquel a solução químicas
Metalizador à: banho quente, pistola
Operador de: banhos galvanizadores, cobreamento, decapagem, galvanização
Operador de: linha de decapagem, processo de zincagem, superfosfato
Operador de máquina: de entrada da linha de decapagem, recobridora de arame
Operador: de zincagem, galvanoplastia
Oxidador (banho de ácido, ouro, prata, cromo, níquel, ou soluções químicas)
Platinador, platineiro, preparador de galvanização, recuperador de chapas
Preparador de peça para: decapagem, imersão
Ajudante de pintor - excl. construção civil e ceramica
Ajudante de pintor à pistola
Ajudante de pintor de: móveis, produção
Maquinista, operador de estufa de pintura,
Operador de equipamento de secagem de pintura (em fundição)
Pincelador, pistolador
Operador de máquina contínua de: pintar, pintura
Operador de pistola: de pintura, rotativa
Pintor à: escova, mão, pincel e rolo, pistola, revólver - excl. construção civil e ceramica
Pintor de: automóveis, aviões, brinquedos, carros, embarcações, veículos (na fabricação)
Pintor de: estruturas metálicas, geladeira, imersão, máquinas industriais, metais
Pintor de: motos, moveis, retoques, vagões tanques
Pintor especializado em pintura acrílica - excl. construção civil e ceramica
Pintor: industrial, por imersão
Pintor por pulverização - excl. veículos
Ajudante de saneamento, bombeiro de manutenção, instalador hidrossanitário
Armador de manilha, encarregado de montagem de tubos, manilheiro (assentador)
Assentador de: canalização, manilhas, tubos
Bombeiro, encanador de: alta, baixa pressão
Bombeiro hidráulico, encanador, gasista, instalador - incl. ajudante, auxiliar
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Canalizador, canista, duteiro, esgoteiro, serpentineiro
Canalizador, encanador de obra (na construção civil)
Encanador: hidráulico, industrial
Fixador, roscador de cano
Instalador de: canos redes de esgoto, tubulações
Instalador de tubulações de: aparelhos químicos, material plástico, petróleo, vapor
Instalador de tubulações de gás combustível (na produção e distribuição)
Operador de: hidráulica, instalação de dutos
Ajudante de estruturas metálicas, aquecedor de rebites, palanquista, repuxador-rebitador
Cravador, rebatedor de metais
Mecânico de estruturas,
Medidor de: bloco, casco de navios
Medidor de estruturas navais, montador naval
Montador de estruturas: metálicas de embarcações, navais
Operador de recravadeira: automática, elétrica
Preparador, riscador, montador de estruturas: de aço, metálicas
Rebitador à: mão, máquina, martelo pneumático - incl. auxiliar
Traçador de estruturas metálicas
Chumbador, chumbista, maçariqueiro, ponteador, soldador - incl. ajudante, auxiliar
Cortador de: ferro, metais, sucata a oxigênio (maçariqueiro)
Cortador oxiacetilenico, encarregado de oxicorte
Montador soldador, operador de máquina de soldar
Operador de maçarico de: banho de solda, corte
Operador de: máquina de chumbar, oxicorte, ponteadeira
Operador de máquina de solda: a ultra-som elétrica eletrônica
Operador de máquina de soldar: a ponto, artigos de bijuterias e joalheria, automática
Operador de solda de: argônio, decapagem
Oxicortador à: mão, máquina
Soldador a: arco elétrico, argônio, eletrogás, eletroxigênio, oxiacetileno, oxigás
Soldador a: oxigênio, ponto, prata
Soldador a solda: forte, fraca branca elétrica
Soldador: autogeno, automático, elétrico, manual, mecânico, universal
Soldador com: estanho, maçarico e arco elétrico
Soldador de: acetileno, alumínio, bijuterias, campo, costuras de baldes, manutenção
Soldador de: oficina mecânica, solda elétrica e oxiacetileno
Ajudante, auxiliar de: caldeireiro, funileiro, serralheiro (na indústria mecânica)
Armeiro, carabineiro, coronheiro, espingardeiro (na fabricação)
Bate-folhas - excl. metais preciosos
Caldeireiro (em arsenal, em estaleiro, funileiro, na fabricação, na indústria mecânica)
Caldeireiro de chapas de: cobre, ferro e aço,
Caldeireiro de: controle de qualidade, manutenção
Caldeireiro: instalador, mecânico, montador, serralheiro
Chapeador, caldeireiro (na indústria metalúrgica)
Chapeador, chapista de: aeronaves, aviões - incl. ajudante
Chapeador de: automóveis, carrocerias metálicas, móveis metálicos, quinas, veículos
Chapeador: mecânico, modelista, montador, naval
Chapeiro, faqueiro, flandeiro, flandileiro, gradeiro
Chapista de: aeronaves, automóveis, aviões, carrocerias metálicas, veículos
Chaveiro (no serviço)
Dono, empresário, industrial, proprietário, sócio (na industria mecanica) - conta própria
Dono, empresário, industrial, proprietário, sócio (na industria metalurgica) - conta própria
Especialista em: chapeamento, serralharia aeronáutica
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Feitor de linha de montagem de: carrocerias, funilaria de veículos
Folheador (funileiro)
Funileiro de: automóveis, carros, veículos (na fabricação)
Funileiro de: bancada, manutenção
Funileiro: industrial, modelador, montador
Funileiro montador de automóveis (na fabricação)
Gradeador de: cabos, lâmina
Industrial (na: fabricação de produtos de metal, metalurgia) - conta própria
Inspetor, traçador de caldeiraria
Lanterneiro de: automóveis, carros, veiculos (na fabricação)
Latoeiro de: automóveis, carros, veiculos (na fabricação)
Marcador, riscador de chapas
Mecânico: caldeireiro, chapeador, chapista de carrocerias metálicas, caldeiraria pesada
Montador de: caldeira, funilaria
Oficial de montagem, operador de mesa de corte (em serralharia)
Picheleiro, pranchador, serrador de metais
Serralheiro de: fechaduras, manutenção, metal, peças de pequenas dimensões
Serralheiro de: produção, protótipo
Serralheiro: industrial, modelista, montador, preparador
Ajudante de dobrador de metais
Arqueador de metais
Curvador, distribuidor, virador de chapas
Desempenador: a frio, de ferro
Desempenador de chapas: de ferro, metálicas em calandra
Encarregado de marteleiros
Operador de: cilindros, corrugadora de chapas zincadas
Operador de: desempenadeira, desempenador de placas de metais
Operador de máquina de: cilindrar, dobrar, virar chapas
Operador de máquina de curvar metais
Operador de viradeira de: chapas, tubos, fitas de aço
Aparelhador de: aeronaves, embarcações
Aparelhador de equipamentos de: içamento, levantamento
Aparelhador de equipamentos de perfuração de poços de petróleo e gás
Emendador de: cabos, cordas
Estropeiro, massame, operador de máquina de emendar cordas e cabos
Instalador de cordas e cabos de: conexão de aeronaves, embarcações
Montador de: aparelhos para transporte de troncos, cabos e pontes levadiças
Montador de: poleames, velames
Afinador (ajustador mecânico)
Ajustador mecânico - incl. ajudante, auxiliar, aprendiz
Ajustador de: agulhas, bancada, oficina de cilindros, válvulas
Ajustador: eletromecânico, mecânico
Ajustador mecânico de: ferramentas, manutenção, protótipos
Ajustador mecânico em: bancada, máquinas-ferramentas
Alinhador de fusos, centralizador de pente
Balanceador: de motores, rotores, dinâmico
Centrador mecânico de: cano, faceador, fusos, rodas
Mecânico ajustador de: canais, instalação
Mecânico de bancada
Acabador de cofres, montador de fechaduras, operador de montador de mola
Ajustador, montador de máquina de escrever
Ajustador, instalador, montador de motores de maquinas de escritorio
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Montador de: acessórios, alicates, dobradiça, equipamento de escritório, estatores
Montador de bicicletas (na fabricação)
Montador de máquinas, motores e acessórios (montagem em série)
Montador: instalador de acessórios, mecânico de máquinas heliográficas, testador de
motores
Ajudante de mecânico de montagem
Ajudante de montagem de máquinas, montador mecânico, operador de virabrequim
Ajustador mecânico, montador, instalador de máquinas industriais
Mecânico de montagem de máquinas industriais
Montador de: caixa de engrenagem, máquinas-ferramentas, virabrequim
Montador de máquinas: de fiação, gráficas, industriais, operatrizes, têxteis
Montador de máquinas operatrizes para madeira
Montador de equipamento de levantamento
Montador de máquinas: agrícolas, de minas e pedreiras, de terraplenagem
Ajustador de motor à: diesel, explosão, gasolina
Montador de motores a: explosão, gasolina, diesel
Montador de motores de: aeronaves, embarcações, veiculos
Montador de turbinas - excl. de aeronaves e de embarcações
Turbinador, turbineiro - excl. de açúcar
Turbinador, turbineiro (montador)
Montador de veículos automotores ( na fabricação)
Montador de: estruturas, sistemas de combustível de aeronaves
Montador de instalações de calefação, ventilação e refrigeração

Trabalhadores da fabricação e instalação eletroeletrônica
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Chefe de oficina eletrônica
Contramestre (na indústria de material elétrico, eletrônico)
Encarregado de: montagem de relés e chaves, oficina de enrolamentos
Mestre (na: indústria de material elétrico e eletrônico, manutenção de linhas de alta-tensão)
Mestre de: manutenção de eletricidade, montagem de motores elétricos
Mestre eletricista
Mestre eletricista de bobinas estacionárias
Mestre eletricista: enrolador de bobinas, montador de máquinas
Ajudante de: calibrador de relés, circuito impresso, rebobinador de máquina
Ajudante, auxiliar de enrolador: de motores, eletrico
Ajudante de testes eletrônicos
Ajustador de: módulo de canal, relés
Bobinador, bobineiro, embobinador (eletricista)
Bobinador de: alta-tensão, máquinas elétricas, reatores
Calibrador eletrônico, dinamometrista, eletricista de testes
Dono, empresário (na fabricação e montagem de máquinas de escritório) - conta propria
Dono, empresário (na manutenção e reparação de máquinas de escritório) - conta própria
Eletricista de brinquedos: elétricos, eletrônicos
Eletricista enrolador à: mão, máquina
Eletromecânico (na fabricação)
Encarregado de estação conversora de freqüência
Enrolador de: bobinas, transformadores, motores elétricos
Enrolador de: bobinas elétricas, transformador
Impressor de circuitos: elétricos, eletrônicos
Industrial (na fabricação e montagem de máquinas de escritório) - conta propria
Instalador de aparelhos de som, instrumentalista eletrônico
Lanterneiro (na fabricação de lanternas) - incl. ajudante, auxiliar
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Líder de montagem de equipamento elétrico
Mecânico de computador
Montador de: antenas, aparelhos elétricos e eletrônicos balcão frigorífico, baterias, bobinas,
Montador de: células eletrolíticas, centrais elétricas, comandos e sinalização
Montador de chave: de fusível, seccionadora
Montador de: componentes elétricos, computadores e equipamentos auxiliares
Montador de: dínamos, eletrodomésticos, elos fusíveis, enrolamento de transformadores
Montador de equipamentos de medição eletrônica
Montador de equipamentos: elétricos, eletrônicos
Montador de equipamentos elétricos de: aeronaves, aparelhos elétrodomésticos
Montador de equipamentos elétricos de: centrais elétricas, embarcações
Montador de equipamentos elétricos de elevadores e equipamentos similares
Montador de equipamentos elétricos de instalações de ar-condicionado
Montador de equipamentos elétricos de instalações de refrigeração e calefação
Montador de equipamentos elétricos de instrumentos de: medição, sinalização
Montador de equipamentos elétricos de máquinas: de escritório, industriais
Montador de equipamentos elétricos de: motores e dínamos, transformadores
Montador de equipamentos eletrônicos - excl. rádio e tv
Montador de equipamentos eletrônicos de: aparelhos médicos, instalações de sinalização
Montador de equipamentos eletrônicos de computadores e equipamentos auxiliares
Montador de equipamentos eletrônicos de: instrumentos de medição, máquinas industriais
Montador de: fogões, geladeira, induzidos, linha de terra, luminosos, lustres
Montador de instrumentos de medição elétricos
Montador de instrumentos eletrônicos - excl. rádio e televisão
Montador de: motores elétricos, painéis de controle, transformadores
Montador final eletrônico, testador de circuitos eletricos
Operador de linha de montagem de aparelhos: elétricos, eletrônicos
Operador de linha de montagem de: microaparelhos, válvulas e tubos eletrônicos
Operador de montadora de eletrônicos
Proprietário, sócio (na industria e montagem de máquinas de escritório) - conta propria
Revisor de: aparelhos eletrônicos, linha de montagem
Revisor de montagem de aparelhos elétricos
Ajustador de teletipo
Mecânico montador de: telefones, telégrafos, teleimpressoras
Montador de centrais telefônicas, radiomontador
Montador de equipamentos de: radar, telecomunicações
Montador de equipamentos eletrônicos de: estação de rádio e televisão, rádio e tv
Montador de: rádio e tv, teleimpressoras, teletipo
Ajudante de: instalador, manutenção de telefones
Ajustador de equipamento: eletrônico, telefônico
Ajustador de telefones, eletricista de fones, instalador mantenedor de telefonia
Auxiliar de mecânico de teleimpressores
Consertador de: centrais privadas de comutação telefônica, telefones
Instalador, reparador de aparelhos: telefônicos, telegráficos e teleimpressores
Instalador de centrais, estações, instalações telefônicas
Instalador de: equipamentos de comunicação, interfones, porteiros eletrônicos
Instalador, ligador de: telefones, telégrafos, teleimpressoras
Instalador-reparador de aparelhos, equipamentos telefônicos
Instalador-reparador de centrais privadas de comutação telefônica manual
Instalador-reparador de central telefonica, revisor de aparelhos telefônicos
Mecânico de manutenção de equipamento de: central telefônica, rede
Mecânico de telefone, telefonia, teleimpressora, teletipo
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Reparador de estações telefônicas
Reparador de instalações: telefônicas, telegráficas
Reparador de: jogos de relés, PABX, telefone, telégrafos, teleimpressoras
Reparador de mesas: automáticas, magnéticas
Ajudante de: eletricidade de linhas de transmissão, reparador de linhas de
telecomunicações
Ajustador de tração de veículos
Cabista, emendador de fios - incl. ajudante
Conservador de linhas: de telefone, telefônicas, telegráficas
Eletricista, instalador de linhas de: alta, baixa tensão
Eletricista de: iluminação pública, rede
Eletricista de manutenção de linhas: elétricas, telefônicas, telegráficas
Eletricista de sistema: de comunicação, telefônico
Eletricista instalador de linhas de telecomunicações
Emendador de cabos: elétricos, telefônicos, telegráficos, aéreos e subterrâneos
Especialista em linha de transmissão, mecânico eletricista de usina elétrica
Examinador de cabos, linhas e aparelhos telefônicos
Guarda-fios, Instalador elétrico
Instalador de linhas subterrâneas (transmissão de energia elétrica)
Instalador, ligador, reparador de linhas telefônicas
Instalador de linhas terrestres: energizadas, de eletricidade e telecomunicações
Instalador eletricista (tração de veículos)
Instalador-reparador de redes telegráficas e telefônicas
Mecânico: de rede elétrica, operador de linha automática de alta e baixa-tensão
Montador de: cabos elétricos, linha de transmissão e rede de distribuição
Reparador de linhas: elétricas, telegráficas

Montadores da aparelhos e instrumentos de precisão e musicais
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Mestre de aparelhos de precisão
Aferidor de: hidrômetros, instrumentos de precisão, medição, medidores de energia elétrica
Ajustador de aparelhos ortopédicos, instrumentista de precisão
Ajustador de: balança, instrumentos de precisão (na fabricação)
Auxiliar de montagem, montador de balanças
Balanceador, balancista (na aferição de balanças)
Calibrador de: instrumentos de precisão, medidores
Calibrador manual de relógios e instrumentos de precisão
Dono (na fabricação de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares) - conta própria
Empresário (na fabricação de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares) - conta
própria
Industrial (na fabricação de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares) - conta própria
Mecânico: balanceiro, de balanças (na fabricação) - incl. auxiliar
Mecânico de aparelho de: ótica, precisão, instrumentos científicos (na fabricação)
Mecânico de velocímetro (na fabricação)
Mecânico eletricista de instrumentos de medição (na fabricação)
Montador de contadores de: catraca, taxímetro - incl. auxiliar
Montador de instrumentos de: óptica, precisão
Montador instrumentista de: manômetro, termômetro
Relojoeiro (na fabricação, reparação) - incl. ajudante, assistente
Relojoeiro de: consertos, instrumento de controle, manutenção
Relojoeiro: micromecânico, técnico
Sócio, proprietário (na industria de aparelhos médico-hospitalares) - conta própria
Sócio, proprietário (na industria de equipamentos médico-hospitalares) - conta própria
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Afinador, ajudante de afinação de: acordeões, gaitas de boca, instrumentos musicais
Colador, confeccionador, montador de foles para acordeões
Confeccionador de: gaitas de boca, órgão, piano, tambores, instrumento musical
Confeccionador de instrumentos musicais de: corda, percussão, sopro
Encordoador de instrumentos musicais, guitarreiro (na fabricação)
Fresador de: canal de chapas, vozes de gaitas de boca
Furador de chapas de acordes e gaitas de boca
Montador de: cornetas, instrumentos musicais de corda

Joalheiros, vidreiros, ceramistas e afins
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Mestre (na indústria de artigos de ourivesaria e joalheria, lapidação de pedras preciosas)
Mestre de artigos de ourivesaria e joalheria
Contramestre (na indústria de minerais não-metálicos - excl. derivados de petróleo e
carvão)
Mestre (na indústria de minerais não-metálicos - excl. derivados de petróleo e carvão)
Supervisor de vidraria e cerâmica
Aurifice, eborário, filigraneiro, filigranista
Bate-folhas, cinzelador, esmaltador, trefilador de metais preciosos
Calibrador de pedras brutas, marcador de lapidação
Cravador, engastador de jóias
Cravejador de: jóias, metais preciosos, ourivesaria
Gravador de: joalheria, joias, ourivesaria
Joalheiro (no comércio, na fabricação, reparação)
Laminador de: metais preciosos à: mão, máquina
Laminador de: ouro, prata
Lapidador, lapidário de: diamantes, jóias, pedras preciosas e semi
Limador de joalheria, ourives montador, prensista de ourivesaria, soldador de jóias
Ourives (na fabricação, reparação ) - incl. ajudante, auxiliar
Ourives de bijouteria, quebrador de pedras preciosas e semi
Polidor de jóias, pedras preciosas e semi -- incl. ajudante
Trabalhador, joalheiro de confecção de bijuterias e jóias de fantasia - incl. ajudante,
auxiliar
Ampoleiro, ampolista, soprador de vidro - excl. de jarras e garrafas térmicas
Calibrador, fechador (na fabricação de ampolas)
Calibrador, curvador de tubos de vidro
Colhedor (na industria de vidro)
Dono, empresário, industrial (na fabricação de produtos de vidro) - conta própria
Hialotécnico, moldador de lentes
Proprietário, sócio (na industria de produtos de vidro) - conta própria
Ajudante de lapidador de vidros, beneficiador de cristal, cristaleiro
Bisautador, biselador, bisotador (lapidador) de: cristais, espelhos, vidros
Cortador, laminador, lapidador de cristais de óptica
Cortador, lapidador, traçador de vidro
Esmerilador, esmerilhador de cristais
Gravador de cerâmica vitrificada à água-forte
Gravador de vidro à: água-forte, jato de areia, esmeril
Operador de: máquina de lapidação de vidro, polidor de cristais de ótica
Operador de polidora de vidros e cristais
Operador de serra de diamante (na industria de vidro)
Polidor de: cristais, lentes, vidros, óptica, otica
Sufagista, sufasogista (na industria de lentes de óculos)
Sulfagista, sulfassagista
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Abridor de formas, especialista, formeiro, formista (em cerâmica)
Ajudante de moldador, esboçador de cerâmica
Azulejador, classificador de azulejo, ladrilheiro, ladrilhista, manilheiro (na fabricação)
Ceramista, cerâmico, louçador, louceiro, mosaicista, pandeiro, prensador, torneiro
Ceramista: artístico, cinzelador, modelador, moldador, prensador, retocador
Ceramista de confecção de moldes, gradeiro ceramico
Ceramista de torno: de pedal, de motor, semi-automático
Dono, empresário, industrial (na fabricação de produtos cerâmicos) - conta própria
Encarregado de: prensagem, queima de azulejos
Modelador: ceramista, de porcelana, em cerâmica
Modelista em cerâmica, Moldador de terra
Moldador em: barbotina, cerâmica
Operador de máquina de: prensa hidráulica de furar a frio, vazar cerâmica
Operador de: moinhos de argila, torno semi-automático de cerâmica
Preparador, vazador de moldes de cerâmica
Proprietário, sócio (na industria de produtos cerâmicos) - conta própria
Acabador de peças de cerâmica
Ajudante de decoração (em cerâmica)
Aplicador de: decalque, impressos (em ceramica)
Ceramista fileteiro, pintor cerâmico, vitrificador
Decalcador, pistoleiro, vidrador esmaltador (em ceramica)
Decorador: ceramista, de cerâmica com estresidores e decalques
Decorador de vidro, pintor de cerâmica a: pincel, pistola
Esmaltador: ceramico, de cerâmica por imersão
Espelhador (esmaltador)
Espelhador, foscador, opacador, prateador de espelhos (na fabricação)
Operador de máquina de esmaltação de cerâmica
Riscador de copos (na industria de vidro)

Trabalhadores das indústrias têxteis, do curtimento, do vestuário e das artes gráficas
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Ajudante, assistente, auxiliar de contramestre (na indústria têxtil)
Ajudante de contramestre de: cardas, conicaleira, fiação, tecelagem
Ajudante de contramestre de preparação (na indústria têxtil)
Assistente: de mestre de cardas, técnico de produção têxtil
Auxiliar de contramestre de: acabamento, operações de tecelagem de fitas
Chefe de: autoclave, balcão, esteiras, pentes, quarteirão, sala de tintas (na industria textil)
Chefe de: confecção têxtil, conicaleiras mercerização
Chefe de máquina: de cordas, passadora
Chefe de máquina maçaroqueira: fina, pequena
Chefe de seção de: acabamento, urdimento (na industria textil)
Chefe de: serviços de fios, setor de acabamento (na industria textil)
Chefe de: tapeçaria, teares de fita, turma de acabamento têxtil
Chefe: distribuidor de trama, lavandeira
Contramestre de: acabamento, fiação (na indústria têxtil)
Contramestre de: cardas, inspeção de fitas elásticas, malharia, tear mecânico, tecelagem
Encarregado de: acabador, acabamento (na industria têxtil)
Encarregado de: acabamento de estampa, fieiras, inspeção de tecelagem de fitas
Encarregado de departamento de acabamento (na industria textil)
Encarregado de setor de acabamento (na indústria têxtil)
Encarregado de setor de acabamento contínuo (na indústria têxtil)
Encarregado de turma de tecelagem
Encarregado geral de: fiação, malharia, tecelagem
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Feitor de: estamparia, tapeçaria
Feitor de inspeção de: estamparia, peças estampadas, tapeçaria
Feitor de: inspeção de tapeçaria de produção, oficina de estamparia
Feitor de preparação de conjuntos estampados (na industria têxtil)
Mestre (na indústria têxtil e de confecções)
Mestre de acabamento: de fios, e confecção
Mestre de: algodão, alvejamento, cerzideira, espularia, fiação cordada, retorcedeira
Mestre de alvejamento: de tecidos, e mercerização fiação
Mestre de: bobinadeira, estampagem, estamparia (na industria têxtil)
Mestre de: revisão de tecidos, tapeçaria, tingimento, tecelagem automática
Mestre de fiação de: algodão, cardame, juta, lã, linho, rami, tapeçaria
Mestre de fiação e: bobinagem, tecelagem
Mestre de inspeção de: estamparia, lavagem e tingimento de tecidos, malharia
Mestre de preparação de: filatório, fios, tear, tecelagem, e revisão de bordados
Mestre de seção de: carretéis, fiação, tecelagem, tingimento e alvejamento
Mestre de: texturização, torção de fios
Mestre de tecelagem de: juta, malhas, máquina circular, rendas, telas
Mestre de: urdideiras, urdimento, estampador, estofador de tecidos
Mestre geral de: fiação, tecelagem
Mestre gravador têxtil
Superintendente de seção de controle de tapeçaria e montagem
Mestre, supervisor de curtimento
Chefe de máquina automática de bordar, contramestre, mestre-alfaiate
Contramestre, Mestre (na indústria de calçados)
Mestre cortador de couro (na industria de calçados)
Mestre: modelista, montador de calçados
Mestre sapateiro: acabador, cortador, montador
Mestre (na indústria de artefatos de couro - excl. calçados)
Mestre de: estofamento de couro, selaria
Mestre inspetor de departamento de artefatos de couro
Chefe de seção de artes gráficas, coordenador de paginação
Encarregado geral de gráfica, especialista gráfico
Mestre (na indústria editorial e gráfica)
Mestre de: fotogravuras, fotolito, off-set, serviços gráficos, gravação (na indústria gráfica)
Mestre: gráfico, gravador de clichê, impressor, litográfico, tipógrafo
Mestre impressor de off-set, subchefe de oficina gráfica
Superintendente de oficina de: encadernação, impressão
Operador têxtil
Acertador, alimentador de cardas
Ajudante de: batedor de cardas, cardista, classificador de algodão
Ajudante de maquinista de batedor de fibra
Apartador, lavador, secador de lã
Cardador - incl. ajudante, auxiliar, chefe
Batedor de: fibras, sisal (na indústria têxtil)
Batedorista, cardador, estirador, lavador de fibras (na indústria têxtil)
Batidorista, cardeiro, carmeador, carduçador, escarduçador, espadeladeira, perchador
Beneficiador de: algodão, sisal (na industria textil)
Cardista: carregador, de fibras
Classificador de: algodão, fibras, fios, lã, sisal (na industria textil)
Classificador de: algodão, fibras, fios, lã, sisal (no beneficiamento de fibras têxteis)
Fiscal, passador de algodão
Lavador, prensador de fios
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Lavador de fibras brutas, salgador de tecidos, tirador de latas (na indústria têxtil)
Maquinista de: batedor de fibras, cardas
Maquinista de preparação de: fiação, tecelagem
Operador de: cardadeira, cardas, máquina de lavanderia de lã, batedor de fibras
Preparador de: fibras artificiais, fios, lã (na indústria têxtil)
Trabalhador de fabricação de fibras artificiais
Transador de fibras
Abastecedor de: espulas, magazines de tear
Abridor de: algodão, fardos, filatório, fibras (na indústria têxtil)
Acertador de: maçaroqueira, máquina de fiação, penteadeira
Afinador de fios, assedador de linho
Ajudante, auxiliar carregador de fios, de maquinista maçaroqueiro
Ajudante de: aspadeira, aspador, fiandeira, fiandeiro, laminadeira de fibras têxteis
Ajudante de: liçadeira, liçador, maçaroqueira, maçaroqueiro
Ajudante de máquina: conicaleira, fiandeira, retorcedeira, aspas
Ajudante de maquinista de: espuladeira, passador, urdideira (na indústria têxtil)
Ajudante de maquinista maçaroqueiro
Ajudante de: mercerizador, mistura, remetedor, remetina, torcedeira (na indústria têxtil)
Ajudante-chefe de máquina maçaroqueira: fina, pequena
Ajuntadeira, ajuntador, alisador, amarrador (na indústria textil)
Alimentador de: bobinagem têxtil, espuladeira, maçaroqueira, rocadeira
Amarrador de teias, aprendiz de fiação, arrumador de pano, aspadeira, aspador
Amassador de fibras de: cânhamo, juta, linho
Arriador de: fiandeira, filatório, lã, linho, ringue
Auxiliar de: aspadeira, aspador, binador, fiandeira, liçadeira, liçador, maçaroqueira
Auxiliar de: máquinas aspas, mercerizador, remetedor, remetina
Banqueiro, banquista (na fabricação de tecidos)
Binadeiro de lã, binador, binandeiro
Bobinador, bobineiro de fios têxteis (em fiação e tecelagem, na industria textil)
Caneleiro, casal, cervejeiro, chicoteiro, descascador de fios, esbicador (na industria textil)
Canilheiro, carreteleiro, conicaleiro, dobadeiro, dobradeiro, encarreteleiro, encruzadeira
Carregador de: espulas, fios, maçarocas
Classificador, coletor, cortador, colocador, furador, limpador, recolhedor de espulas
Colocador de: liços, rolos
Copista de desenho para cartão Jacquard, engomadeira de urdume
Descarregador de: bobina, fiandeira, filatório
Desfiador, provista, mesclador, noveleiro (na indústria têxtil)
Desfibrador de: fibras, juta, lã, linho (na indústria têxtil)
Distribuidor de: carretéis, espulas, fios, maçarocas (na industria textil)
Enliçador, enovelador, enquadrador de pano, maçaroqueiro
Enrolador de: bobinas, fios têxteis (na indústria têxtil)
Espulador, espuleiro, espulista carregador, estirador de fita, estrusineira
Fazedor de liços, fiador, fieira
Fiandeiro de: algodão, dois lados, fibras artificiais, juta, lã, linho, rami, seda, sisal
Filatório, filatorista, fiteiro, fulão, fulista, gaseadeira, gaseador (na industria textil)
Gaseificador, laminador, lançador, liçador, liceiro, lisadora, liseuse (na industria textil)
Maquinista de: abridor de fibras, aspas, binadeira, conicaleira, engomadeira de urdume
Maquinista de: espuladeira, fiandeira, filatório, laminadeira, maçaroqueira (na industria
textil)
Maquinista de fiação de: binadeira, conicaleira, meadeira, rocadeira
Maquinista de: passador de fitas, penteadeira, reenroladeira, retorcedeira, rocadeira
Maquinista de: torcedeira, urdideira
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Maquinista torcedeira de corda, meadeiro, monitor de espuladeira
Mercerizador, mesclador de fios
Misturador de: fibras, fios, lã (na indústria têxtil)
Operador de: abridor de fibras, binadeira, carbonizador de lã, conicaleira, espuladeira
Operador de: engomadeira de urdume, laminadeira, reunideira, maçaroqueira
Operador de máquina bobinadeira (na industria textil)
Operador de máquina de: limpar espulas, misturar fibras, trama
Operador de máquina misturadora de fibras têxteis
Operador de máquina para cópias de cartões jacquard
Operador de máquina: reunideira, rebobinadeira
Operador de: meadeira, misturador de fibras, passadeira, passador de fitas
Operador de: penteadeira, retorcedeira de fios, rocadeira, selfatina, urdideira
Passadeira: estiradora, banquista (na indústria têxtil)
Passadeira de: fibras, liços, rombos (na indústria têxtil)
Passador: estirador, banquista (na indústria têxtil)
Passador de: fibras, fio, liços, rombos, sisal (na indústria têxtil)
Passador, pegador, polidor, provador, revisor, torcedor de fios de fios (na indústria têxtil)
Passa-fio, penteadeirista, penteadorista (na indústria têxtil)
Penteadeira, penteador de: fibras, lã (na indústria têxtil)
Perfurador, picotador de cartões jacquard
Puxador de: bobina, rolos de fios (na indústria têxtil)
Redobradeira, reenroladeira, remetedor, retorcedeira, reunideira, reunidor, ringues
Remetedor, remetina, transportador de espulas (na industria textil)
Remetedor: de fios, manual
Retorcedor de: fibras, fios
Rocadeira, roqueiro, secador de urdimento, trama, tramador, tramista, tubeira, tubista
Urdideira: seccionista, universal
Urdidor: de amostras, seccionista, universal
Abridor, distribuidor, escovador de pano
Alcatifeiro, algodoeiro, almoceleiro, aniageiro, barbante, barbanteiro
Agulheiro, bandeireiro (na industria textil)
Ajudante de: máquina de cordas, tecelagem de malha
Aprendiz de tecelagem
Auxiliar de: redeiro, tecelagem de fitas
Barbateiro, capacheiro, colcheiro, cordeiro, cordoeiro, entrapador, entretecedor
Confeccionador de tapetes e passadeiras
Encordoador (na fabricação)
Enformador de: malharia, meias
Feitor de submontagem de tapeçaria, fiel de renda (na industria textil)
Feltrador, feltrista, flanelador, labirinteira, malharista, meieiro
Maquinista de tear
Mudadora (tecelã)
Operador de máquina: circular, retilínea de malharia
Operador de máquina de: cordão, cordoalha, malharia, tricô
Operador de tear: automático, cotton, de rendados, de bordados, jacquard
Operador de tear mecânico: de maquineta, de xadrez, liso
Passador de bicos, torcieiro
Remalhadeira, remalhador: a mão, de canhão
Remontadeira, rendilheira, retilinista, sanfonista (na indústria de tecidos)
Rendeira, rendeiro (na fabricação, fazedor de renda)
Tapeceiro, tapeteiro, tarrafeiro (tecelão)
Passamaneiro, tapeceiro, tecelão, Tricoteiro a máquina
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Tecelão de: alfombras à máquina, bordados, etiquetas, fitas
Tecelão de malhas a máquina circular ou retilínea
Tecelão de meias a máquina circular ou retilínea
Tecelão de pelúcia, rendas e bordados, seda, tecidos
Tecelão de redes - incl. de punho, mamucaba, varanda (na fabricação)
Tecelão de tapetes à máquina
Tecelão de tear: automático, de fita, jacquard
Tecelão de tear mecânico de: liso, maquineta, xadrez
Abaetador, acertador de estamparia, acidulador (na indústria textil)
Acabador de: malharia, pano, tecidos, toalhas (na industria textil)
Acidador: de tecidos, fixador, lavador
Ajudante de: acabamento de fio, calandra, ramista, estufa (na indústria têxtil)
Ajudante, auxiliar de engomador (na industria textil)
Ajudante, auxiliar de estampador de tecidos (na industria textil)
Ajudante, auxiliar de máquina (na indústria textil)
Ajudante de maquinista de: alvejamento, chamuscadeira de tecido (na indústria têxtil)
Ajudante de maquinista de: cozinhamento, engomadeira (na indústria têxtil)
Ajudante de maquinista de: lavadeira de tecidos, mercerização
Ajudante de operador de: enfestadeira, engomadeira, enroladeira (na indústria têxtil)
Ajudante, auxiliar de sala, branqueador (na indústria textil)
Alargador de panos, amaciador de tecidos, apresto, Atendente de mantas
Alvejador, anilador de: fios, pano, tecidos
Arrematador de tecidos, auxiliar de impermeabilizador, banhador (na industria textil)
Banhador de viscose, dobrador de tecidos, calandreiro de pano
Batedor de: lã, pano
Brunidor (em malharia)
Carbonizador, chamuscador de: lã, pano, tecidos
Cortador, cozinhador, estirador, esticador, fervedor de pano (na industria textil)
Clarificador, enfestador, estampador, estampeiro, estendedor, estufeiro de tecidos
Cozinheiro de: alvejamento, tintas (na indústria têxtil)
Desengomador, engomador, gomador de: fios, linhas, tecidos
Encartador, espinçador, gigador, gigo, navalhador (na industria textil)
Enrolador de: gaze, pano
Guiador de gigos, maquinista clorador, medidor de tecido, mercerizador, mosqueadeira
Impermeabilizador de: produtos têxteis, tecidos
Limpador a seco, montador de estampas (na industria textil)
Maquinista de: alvejamento de tecido, chamuscadeira, enfestadeira
Maquinista de calandra de: acabamento, tecidos (na industria textil)
Maquinista de: cozinhamento, enroladeira, lavadeira, mercerizadeira, secadeira de tecido
Maquinista de: estamparia têxtil, rameuse, tinturaria de fios
Maquinista de: tinturaria, vaporizador (na industria textil)
Oficial, pintor de silk-screen
Operador de: cabine de secagem, enfestadeira, enroladeira de pano, estampeira
Operador de: calandra, chamuscadeira, clarificação, de tecidos (na industria textil)
Operador de: desfibrador, impermeabilizador (na industria textil)
Operador de máquina acetinadora de tecidos
Operador de máquina de: acabamento, alvejamento de tecidos (na industria têxtil)
Operador de máquina de: amaciar tecidos, enfestar, estampar, lavar fios e tecidos
Operador de máquina de: tintura de panos, tinturaria têxtil
Operador de: máquina rameuse, tanque de carbonatação, vaporização (na industria textil)
Pinçadeira, pinçador, prensador de pano, prensista de estamparia
Pintor de roupas, rameuse, ramulador, rapador de pano, sanforizador
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Projetista de beneficiamento: de tecido, têxtil
Queimador, secador de pano (em indústria têxtil)
Tingidor, tintureiro de: fibras, fios, tecidos (na indústria têxtil)
Vaporizador (na indústria textil)
Classificador de tecidos, Inspetor chefe de estamparia, dobrador-revisor (na industria textil)
Inspetor de pano, revisor têxtil, revistador de meias
Revisor de: pano, silk-screen, tecidos
Revistadeira de: fios, meias (na indústria textil) - ajudante, auxiliar
Dono, empresário, industrial, proprietário, sócio (no curtimento) - conta própria
Trabalhador polivalente do curtimento de couro e pele
Chanfrador de couraça, operador de rebaixadora de couros, selecionador de peles
Chanfrador de máquina: a disco, plana
Cilindrador, divisor, estendedor de couro
Classificador de: couros, peles
Cortador de couros e peles, espichador (em curtume)
Descarnador de couros e peles à: mão, máquina (em curtume)
Estirador de: couros e peles, pasting
Operador de máquina de: cilindrar, descarnar, dividir couros e peles
Rachador de: couros e peles, meia pata
Raspador, rasurador, relador, sovador de couro e peles
Trinchador à: mão, máquina de couros e peles
Abastecedor de tambor de curtir sola, assistente técnico de curtidor, auxiliar de curtimento
Concentrador de curtume, cordovaneiro, marcador de couros em máquina de rebaixar
Curtidor (na preparação de peles e couro) - incl. empregador, conta própria, auxiliar
Depilador, enxugador de: couro, peles
Estaqueador, lavador, limpador, lonqueador, mergulhador, molhador de couro
Operador de: enxugador de couros, fulão
Rebaixador de: base, couros e peles
Surrador, viradeira de couro
Alvejador de: couros, sola
Amaciador, estampador, igualador, lixador, recortador de excessos de couros e peles
Auxiliar de amaciador de vaqueta
Brazidor de curtume, maquinista de couros e peles
Escovador, medidor, prensador, recortador, salgador de couros
Guasqueiro, marroquineiro, palecionador
Maquinista: lixador, topejador de couros e peles
Operador de lixadeira, tingidor de couros e peles
Operador de máquina acetinadora de couro e peles
Operador de máquina de: alvejar amaciar, rebaixar, couros e peles
Operador de: molina, prensa peletizadora, setor de couros
Peleiro, peleteiro, peliqueiro (em curtume)
Pintor de couros e peles a: mão, pistola
Preparador de: couros curtidos, pele
Alfaiate - incl. ajudante, auxiliar, oficial
Alfaiate: cortador, modelista
Alinhavador, coleteiro, modista, peleteiro, reformador de roupa
Buteiro - incl. ajudante, auxiliar
Calceteiro, paramenteiro (alfaiate)
Costureiro de roupa de couro e pele
Desenhista de vestuário (no cinema e televisão )
Dono, empresário (na confecção sob medida de artigos do vestuário) - conta própria
Industrial (na confecção de artigos do vestuário e acessórios) - conta própria
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Pespontador (costureiro)
Pespontador de: forro, roupas - incl. de couro e pele
Proprietário, sócio na confecção sob medida de artigos do vestuário) - conta própria
Ajudante de corte (na confecção de roupas)
Combinador, cortador de peles (na indústria do vestuário)
Copiador de moldes, cortador de artigos de couro e peles (na indústria do vestuário)
Cortadeira de: amostras, casulos, etiquetas
Cortador de: luvas, moldes, vestidos
Cortador de roupas - incl. de couro e pele
Costureira cortadeira
Encarregado de preparação e corte
Marcador de: bolsos e detalhes, confecções, pano, roupas
Plissador, programador de corte, traçador de roupas
Recortador de: capas, forros
Riscador de: forros, aviamentos, roupas, tecidos
Acabadeira de saco, aprendiz de corte e costura
Acaseadeira, acaseador, ajureira, bainhadeira, bainhador, bainheira, calceiro, camiseiro
Ajudante, auxiliar de: costura, costureira
Arrematador, arrematadeira de: cobertor de fita, peças de roupa, vestuário
Caseadeira, caseador a máquina
Cerzideira, cerzidor de: malha, meias, roupa, tecidos
Chuleador, cordeador, cordoador, montador de calça, passador de cós, pufador
Colocador de: colarinho, punho, palas
Cosedor (costureiro), overloquista, retilinista, singerista
Costurador de: fitas, palas
Costureira de: amostra de costura, boné, chapéus, fecho, guarnições de mesa
Costureira de: lençóis, fronhas, mangas, mostruário, peças, pregar bolso
Costureira de máquina de: colocar cós, duas agulhas, fechar gancho, mosquear
Costureira de máquina eletrônica de bolso
Costureira de máquinas industriais, encarregada de sala de costura
Costureira goleira, criveiro, espartilheiro, gravateiro, luveiro
Costureiro à máquina (confecção em série)
Costureiro de: luvas, roupas de couro e pele à máquina
Fazedor de: bainha, bolsos, cós
Fechador de: entrepernas, ganchos, lado, laterais, meias
Operador de corte de vinco de tecido
Operador de máquina: de costura reta, overlock, singer, ziguezague
Pespontador de: luvas, tira e desenho
Pregador de botões, recuperador de corte e costura, trincadeira, trincador
Aprendiz, arrematadeira de bordado
Auxiliar de bordadeira
Bastideiro, operador de crivo, picotador (bordador)
Bordadeira, bordador à máquina
Bordadeira aplicadora
Costureira, costureiro: manual, à mão
Costureiro de roupas de couro e pele à mão (confecção em série)
Matameiro (na indústria do vestuário)
Operador de máquina: de bordar, rebordadeira
Dono, empresário, industrial, proprietário, sócio (na fabricação de calçados) - conta própria
Trabalhador polivalente da confecção de calçados
Abarcador (na fabricação de sandálias)
Abridor, auxiliar de corte, maquinista, marcador de sola
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Ajuntadeira, ajuntador, colocador de palmilha(na industria de calçados)
Balancê (na industria de calçados)
Chanfrador, dobrador, viradeira de calçados
Colador de: calçados, palmilhas
Cortador de: calçados, solas à máquina
Cortador de: calcanhar, capa de salto, palmilhas, sapatos, couro (na fabricação de calçados)
Cortador e pesador de solas pré-engraxe
Debruador, fazedor de saltos
Lixador de: calçados, saltos, solas, tênis
Montador de calçados (parte superior)
Montador de: palas, calçados, saltos
Operador de: balancim de corte de couro, palas, saltos, solas prensa (na indústria de
calçados)
Operador de máquina: cortadora, dobradora (na industria de calçados)
Operador de máquina de: enxugar, recuperação, roletar solas
Palmilhador, salteiro, tamanqueiro, prensador de saltos em solas
Perfurador, recortador, riscador de palmilha
Preparador de: calçados, palmilhas, parte superior, saltos, solas
Sapateiro (na fabricação de calçados)
Apalazador. encospiador. gaspeador. Solador, montador de solas
Armador, cosedor, costurador, enformador, montador, pespontador de calçados
Costureiro, fechador de enfranque (na industria do calçado)
Fechador de calcanheira no enfranque
Acabador, guarnecedor, lustrador, polidor, selecionador de calçados
Brochador (na fabricação de calçados)
Escovador de sola, forrador de saltos
Esmerilador, fresador de enfranque
Passador de tinta em sola e salto
Pintor de: calçados, couro, salto
Planchador, planchista de calçados de couro
Acabador de chapéus de luxo
Arcador, barreteiro, batanador, boneleiro, confeccionador de quepes, decatizador
Chapeleiro de: chapéus de luxo, senhoras - excl. de palha
Conformador, cortador, decorado, moldador de chapéus - excl. de palha
Dono, empresário, industrial (na fabricação de artefatos de couro) - conta própria
Dono, empresário (na fabricação de artefatos de tecidos - excl. vestuário) - conta própria
Fulista (na industria de chapeus)
Industrial (na fabricação de artefatos de tecidos - excl. vestuário) - conta própria
Modelador, modelista, padronista de chapéus e gorros
Proprietário, sócio (na fabricação de artefatos de couro) - Conta Própra
Proprietário, sócio (na fabricação de artefatos de tecidos - excl. vestuário) - conta própria
Trabalhador da: fabricação de chapéu de seda, confecção de quepes e bonés
Cortador de: artefatos de couro, pele e forro - excl. roupas e calçados
Cortador de couro (na fabricação de bolsas e cintos)
Acolchoador, cortineiro, embonecador
Armadeira, confeccionador, consertador, montador de guarda-chuva
Auxiliar de: acabamento, armações de guarda-chuva
Boleador de flores, florista (na fabricação)
Capeiro de: móveis, veículos
Capoteiro de: automóveis, avião, carro, veículos - incl. ajudante, auxiliar
Colchoeiro - incl. ajudante, auxiliar
Colchoeiro de molas e ortopédicos,
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Confeccionador de: barracas, toldos, brinquedos de pano
Cortador de tecido: de guarda-chuva, para veículos
Costurador de: lonas, encerados, sacos, toldos, barracas
Costureira, enchedor de colchões
Costureiro de artefatos de tecido, estaqueador (em fábrica de sacos)
Costureiro velamista, confeccionador de velas: de embarcação, naúticas
Entelador estofador, estufeiro, guarda-soleiro, saqueiro (confeccionador de saco de pano)
Especialista (em tapeçaria), estofador modelador e costureiro
Estofador de: automóveis, aviões, móveis, veículos - incl. ajudante, auxiliar, aprendiz
Montador de brinquedos de: pano, qualquer material
Operador de máquina de: costura de lonas e encerados, enchimento de colchões
Padronista, padronizador de velas de embarcação, toldos e barracas
Forrador, reformador, revisor de estofamento de móveis
Tapeceiro de: automóveis, avião, carro, cenários, móveis, veículos - incl. ajudante, auxiliar
Ajudante, auxiliar de montagem de bolsas, carteiras e maletas
Bruaqueiro (na fabricação de bruacas)
Colador, montador de artefatos, artigos de couro - excl. calçados e vestuário
Confeccionador de fecho-ecler, odreiro, armador de malas
Costurador, cosedor, pespontador de artefatos de couro à máquina - excl. calçados e
vestuário
Trabalhadores do acabamento de artefatos de tecido e couros
Operador de serviços de impressão
Abridor de letras, ajudante de galvonoplasta (na indústria gráfica)
Ajudante de: clicherista, composição gráfica, copiador de chapas, estereotipista
Ajudante de: fotolito e montagem, fundidor gráfico, retoque
Ajudante de: gravador de cilindros, de estampagem, paginador retocador de fotolito
Ajudante, auxiliar de produção (na indústria gráfica)
Ampliador de foto estampagem, aquafortista, aquatintista, baledor de contato
Auxiliar de: composição gráfica, diagramador, fotogravação, montador de fotolito
Auxiliar de negativista quadrista retocador de fotolito
Caldeireiro, distribuidor (na indústria, no serviço gráfico)
Chapista: gráfico, tipográfico
Clicherista, clicheteiro, componedor, conferente gráfico
Compaginador, digitador de fotocomposição
Compositor: à máquina, paginador, tipográfico
Confeccionador de: clichês de flexografia, matrizes tipográficas
Copiador de: chapas de off-set, clicheria, clichês tipográficos, fotolito, gravura
Copiador de desenhos sobre pedras litográficas
Copiador: gravador, litográfico
Diagramador: e desenhista, em terminal de vídeo
Eletrotipista, emendador gráfico, estereotipista, foto estampador, fotocompositor,
fotocopiador
Fotógrafo de: artes gráficas, foto estampa, fotogravura, poligonia, quadro de estampagem
Fotógrafo de: reprodução, serigrafia, silk-screen slide, traço
Fotógrafo gravador, fotogravador, fotoimpressor de chapas, fotolitógrafo, fotopaginador
Fototipista, galvanista de rotogravura, galvanoplasta de artes gráficas
Fundidor de: estereoplástico, linotipo, monotipo, vinheta
Granulador de pranchas para cliches
Gravador a: ácido, água forte, buril, lustro (na indústria gráfica)
Gravador: com pantógrafo, em máquinas automáticas
Gravador de: autotipia, chapas, cilindros de impressão com acido (na indústria gráfica)
Gravador de: cilindros metálicos de impressão, fotogravura, fotolito
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Gravador de clichês de: madeira, borracha, linóleo
Gravador de matrizes de impressão de borracha ou linóleo
Gravador de: pedras litográficas, rolos de impressão (na indústria gráfica
Gravador de plástico, marfim ou osso (trabalho em série)
Gravador de: rotogravura, traço (na indústria gráfica)
Gravador: litográfico, retocador de cilindro, tricromista (na indústria gráfica)
Letrista grafico, licromista, litocromista, litógrafo, maquinista de litografia
Marcador de: jornal, letras
Margeador tipográfico, marginador, matrizador, matrizeiro, metalografista (na industria
grafica)
Montador de: clichês sobre suportes, filmes litográficos, fotocomposição, fotolito
Montador de: fotolito, seleção em cores
Montador fotolitógrafo, Negativista de fotogravura
Operador de: aparelhos de preparação de filmes para chapa, buril, composer, compositora
Operador de: estereotipia, filmadora de fotocomposição, fotomecânica, scanner
Operador de máquina: compositora, copiadora de desenhos, fotocompositora
Operador de máquina de: composição automática (paginador), fundir tipos, pantógrafo
Operador de: monotipo de fundir, pantógrafo de modelagem (na indústria gráfica)
Operador de terminal de fotocomposição, recortador e montador serigráfico
Paginador de: arte-finalização, composição, terminal de vídeo
Pantografista, pantógrafo, quimiografo (na indústria gráfica)
Pantografista de cilindro de estampagem, recuperador de chumbo (na indústria gráfica)
Past up (pestapista), peliculador
Preparador de estênceis (processo fotográfico)
Preparador de: estênceis de serigrafia, fotolitos
Programador de fotocomposição, quadrista, recortador de serigrafia
Provista: de clicheria, de fotolito, tipógrafo
Reprodutor de: clichê impressão de reprodução plástica, desenhos sobre pedras litográficas
Retocador: cromista, fotográfico (na indústria gráfica)
Retocador de: chapas, clichês, negativos de impressão de fotogravura
Retocador de: cilindros, clichês, fotolito, seleção de cores, traço (na indústria gráfica)
Retoquista, retranquista, revisor, rotogravador(na indústria gráfica)
Revelador de cilindro de estampagem, revisor gráfico, zincógrafo (gravador)
Revisor de: fotolito, provas (na indústria gráfica)
Tecladista de fotocomposição, transportador litográfico, tricromista (na indústria gráfica)
Trabalhador da preparação de estênceis para impressão serigráfica por processos
fotográficos
Xilógrafo, zincógrafo, zincotipista, zingueiro (na indústria gráfica)
Ajudante de impressor: de formulários contínuos, litográfico, off-set, tipográfico
Ajudante de: prelista, silk-screen, tirador (na indústria gráfica)
Alimentador de rotativas, auscultador, auxiliar de tirador, minervista (na indústria gráfica)
Aplicador de: serigrafia, silk-screen à máquina
Auxiliar de impressor: off-set, tipográfico
Calandrista, calendarista, cilindrista de imprensa (na indústria gráfica)
Impressor: automático, flexográfico, gráfico, litográfico, minervista, multilight
Impressor de: alto relevo, cartazes, cartões, etiqueta, formulários contínuos, heidelberg
Impressor de máquina: manual, off-set, plana
Impressor de: off-set, papéis decorativos, papel, plásticos, provas, relevo, rotativa
Impressor de: rotogravura, rótulos, sacos, selos, serigrafia, silk-screen, tipografia
Impressor em máquina: cilíndrica, de leque
Impressor: gráfico manual, serigráfico, tipográfico
Maquinista de: impressão de sacos, off-set, litógrafo
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Operador de impressora: cilíndrica, de rotogravura, litográfica, off-set, platina
Operador de: litografia, máquina off-set, prelo, serigrafia, silk-screen
Pautador de: manual, máquina automática
Personalizador de: caixas de fósforos, guardanapos
Prelista - incl. auxiliar, couche e celofane
Seguidor off-set, serigrafista, tirador de provas
Acabador (na indústria gráfica)
Acabador de: embalagens flexíveis, serviços gráficos
Ajudante de: acabamento, cortadeira, encadernação, envernizamento (na indústria gráfica)
Ajudante de: esmaltadeira, grampeação, plastificador, prensista, secador (na indústria
gráfica)
Alceador, dourador (na indústria gráfica) - incl. ajudante
Auxiliar de: acabamento gráfico, encadernação, prensista (na indústria gráfica)
Batedor, blocador, bloquista, brochador, brochureiro, brochurista (na indústria gráfica)
Brochador, brocheiro (encadernador)
Carteirista, cartonador, cartonageiro, cartoneiro, cartucheiro, coladeira (na indústria
gráfica)
Colador de formulários contínuos, colocador de capas em impressos
Cortador de: bobina de papel, guilhotina, papel
Cortador de papel com máquina eletrônica (na industria grafica)
Costurador, costureiro de livros
Dobrador gráfico, emblocador, encapador gráfico, envernizador e esmaltador de litografia
Encadernador: à mão, à máquina, manual
Enramador, impressor, operador, margeador, montador de corte e vinco
Extrusor, faquista, grampeador, grampeiro, grampador, guilhotinador (na industria grafica)
Guilhotineiro, guilhotinista, impositor, laminador (na indústria gráfica)
Gravador de: encadernação, lombadas de livros
Impressor operador de cortadeira, oficial de acabamento gráfico
Maquinista de: envernizadeira, guilhotina
Operador de: acabamento, corta-riscadeira, dobradeira, extrusora (na indústria gráfica)
Operador de: grampeadeira, guilhotina, máquina de encadernação
Operador de máquina de: aplicação de parafina, cartucho, colagem
Operador de máquina de costura, refilador de couro (em encadernação)
Operador de motor de navalha de corte de papel (na industria grafica)
Operador de navalhadeira (na industria grafica)
Plastificador, preparador de facas, refilador, subencarregado de blocagem, talonador,
taloneiro
Técnico de acabamento de embalagens flexíveis e cartotécnicas (na indústria gráfica)
Ajudante, auxiliar de fotógrafo
Ampliador: colorido, de fotografias
Auxiliar de fotocópia (em laboratório fotográfico)
Auxiliar, Inspecionador, operador, técnico de microfilmagem
Copiador de: filmes cinematográficos, fotografias
Cortador de ampliações, encarregado de seção de fotos, fotocopista, fotominiaturista
Fotógrafo laboratorista, microfilmador, microfotografista, retoquista, revelador
Fotógrafo revelador em: cores, preto-e-branco (fotocopista)
Manipulador de chapas radiográficas, processador de filmes, secador de fotografia
Operador de: copiadora fotográfica equipamento de microfilmagem
Operador de máquina de: lavar cópias, microfilmagem, revestir, cortar chapas fotográficas
Revelador de: ampliações, máquinas ampliatórias
Revelador de filmes: cinematográficos fotográficos em cores, preto e branco
Revisor de: ampliação. Cinema, filmes
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Acabador, confeccionador, conformador, decorador, moldador de chapéus de palha
Chapeleiro, trançador (na fabricação de chapéus de palha)
Crocheteiro, tapeceiro, redeiro à mão artesanal
Mamucabeira, varandeira
Montador de: punho de rede, tapetes a mão
Operador, tecelão de tear manual
Passamaneiro, tricotador, tricoteiro à mão
Tecedor, tecedora, tecedeira artesanal de redes - incl. de punho, mamucaba, varanda
Tecedor, tecelão de tapetes artesanal
Tecelão de: alfombras, malhas, tapetes à mão, tapeçaria em tear manual
Trabalhador de tapetes de nós à mão
Bordadeira, bordador, caseadeira, caseador, rebordadeira, recamador à mão, artesanal
Remendeira artesanal
Ajudante, auxiliar de: correeiro, sapateiro, seleiro
Albardeiro, alparcateiro, alpargateiro, alparqueiro, alpercateiro, arcoeiro
Arreeiro, arrieiro, arriadeiro, bainheiro, cabresteador (na fabricação de arreios, em selaria)
Artífice, trabalhador na confecção de peças de couro
Boleiro, trabalhador, encarregado de seção (na fabricação de bolas de couro)
Bolseiro (na fabricação de bolsas de couro)
Cabresteiro, cangacheiro, cangalheiro, freeiro (na fabricação de arreios, em selaria)
Chineleiro, cinteiro (na fabricação)
Colador, traçador, trançador de couro
Confeccionador de calçados de: couro sob medida, palha, ráfia, tecido
Correeiro, correiro, corrieiro, lombilheiro, seleiro - incl. empregador e conta própria
Cortador de calçados, à mão (exceto solas)
Cosedor, costurador de artefatos de couro à mão - excl. calçados e vestuário
Dono, empresário, proprietário, sócio (na reparação de calçados) - conta própria
Maleiro, Maleteiro (na fabricação de malas, maletas de couro)
Pespontador de: bolsas e cintos, couro à mão - excl. roupas e calçados
Remendão, sapateiro de consertos
Sapateiro - conta própria
Sapateiro artesanal sob medida (na confecção de calçados) - incl. sapatos de balé
Sapateiro: montador, ortopédico
Seleiro de equipamentos para equitação
Talabarteiro (na fabricação de selas) - incl. conta propria e empregador
Trabalhador (na: confecção de chicotes de couro, fabricação de arreios)
Trabalhador de polainas de couro
Ajudante de: linotipo, ludlow, tipografia
Artífice gráfico, chapista, gravador letrista, caixista, tipógrafo formista (na indústria
gráfica)
Compositor: a mão, em sistema braille, manual
Gráfico, tipógrafo
Letrista (pintor de letreiros) - incl. auxiliar
Linotipista, ludlowista, mecanotipista
Monotipista: fundidor, tecladista de monotipo - incl. ajudante
Operador de: linotipo, Ludlow, teclado de monotipo
Pintor de: cartazes, dísticos, letreiro, painéis, propaganda - incl. auxiliar
Titulador, tituleiro, titulista
Filetador, restaurador de livros e documentos

Trabalhadores das indústrias de madeira e do mobiliário
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Capataz, mestre, subchefe de serraria
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Contramestre, mestre (na indústria de madeira, mobiliário)
Coordenador, mestre de carpintaria
Encarregado de: serviços de serras e tornos, turma de carpinteiro
Feitor, mestre de marcenaria
Mestre: armazenador de madeira, carpinteiro, marceneiro, tanoeiro
Mestre carpinteiro de manutenção
Mestre de: carpintaria de carrocerias, montagem de móveis, produção de madeiras
Mestre de: oficina de carpintaria, produção de gabinetes de madeira
Supervisor da indústria da madeira, mobiliário e da carpintaria veicular
Adueleiro, barriqueiro, toneleiro, tanoeiro - incl. ajudante
Ajustador de portas, armador de moveis de madeira, artífice de marcenaria
Arqueador, curvador de madeira, arqueiro (em tanoaria)
Cachimbeiro, cadeireiro, ebanista, maquetista (na fabricação)
Carpinteiro modelador, modelista marceneiro
Dono, empresário, industrial, proprietário, sócio (na fabricação de móveis) - conta própria
Dono, empresário, industrial (na fabricação de produtos de madeira) - conta própria
Marceneiro: de móveis, traçador - incl. ajudante, auxiliar, oficial
Modelador de fundição, moldador fundidor (madeira)
Modelador, modelista, moldador de madeira
Moveleiro - excl. empregador
Proprietário, sócio (na industria de produtos de madeira) - conta própria
Classificador de: folhas, lâminas de madeira (na indústria) - incl. ajudante
Ajudante de: estufador, impregnação de madeira
Amarrador, secador, impregnador de madeira
Impregnador de madeira com produtos antiinflamáveis
Ajudante de operador de serra (em serraria)
Ajudante de serra fita
Alimentador de serra de fita
Artífice de serra, circuleiro, falqueador, falquejador
Cortador com serra circular
Cortador de: chapas, laminados de madeira
Desbastador, desdobrador, destopador, esquadriador, laminador (na industria da madeira)
Maquinista de: esquadrejadeira dupla, serraria
Maquinista de serra: circular, de fita
Operador de circular automática de madeira
Operador de industrialização de madeiras
Operador de máquina de: desdobrar, serrar madeira
Operador de: máquina de serraria, serrote
Operador de serra: automática, de disco, elétrica (na industria da madeira)
Operador de serra circular múltipla - incl. auxiliar
Operador de serra: esquadrejadeira, manual, mecânica, cinta, fita (na industria da madeira)
Operador de serra vertical automática (na industria da madeira)
Riscador de madeira, serrador (em serraria)
Serrador de: bordas, madeira, toras - incl. ajudante, auxiliar
Serrador de madeira com serra: circular múltipla, de fita
Abastecedor de triturador, preparador de goma (na industria da madeira)
Carregador de prensas (na fabricação de aglomerados e compensados de madeira)
Colador, operador de coladeira de chapas de madeira
Folhador, prensista, operador de prensa de compensados
Operador de máquina de: colar tiras de madeira, compensados
Operador de máquina intercaladora de placas de compensado de madeira
Prensista de: aglomerado, lamina, resíduos de madeira

7732
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7733
7734
7734
7734
7734
7734
7735
7741
7751
7751
7751
7751
7751
7751
7751
7751
7764
7764
7764
7764
7764
7764
7764
7764
7764
7764
7764
7771
7771
7771
7771
7771
7772
7772

Preparador de aglomerado, compensado de madeira
Aplainador, plainador, plaineiro, plainista de madeira - incl. ajudante de plaina
Chanfrador, desempenador, lavrador, ensamblador, serralheiro de madeira
Curvador de madeira - excl. em tanoaria
Encarregado de lixadeira, fresador (em lavra de madeira)
Lixador de: madeira, móveis, peças - incl. ajudante
Maquinista de: carpintaria, madeira, marcenaria, tupia
Moldurador, moldureiro, moldurista - incl. ajudante
Operador de: desempenadeira manual, desengrossadeira de madeiras
Operador de: entalhadeira, fresadora de madeira
Operador de lixadeira automática de madeira - incl. ajudante
Operador de máquina de tupiar madeira, tupieiro, tupista
Operador de máquina de lavrar madeira - excl. produção em série
Operador de máquina de: chanfrar, marcenaria, polir lâminas de cortiça
Operador de molduradora (na industria de madeira)
Operador de: plaina de mesa, serras, tupia (na lavra de madeira)
Operador de torno automático de madeira, torneador, torneiro - incl. ajudante, auxiliar
Confeccionador de lápis, paliteiro, caixoteiro (na fabricação)
Furador de: cepos, escovas, madeira
Operador de: espigadeira, respigadeira
Operador de furadeira de madeira
Operador de máquina de lavrar madeira (produção em série)
Operador de: centro de usinagem, máquina de usinar de madeira
Montador de: artefatos caixas caixotes engradados móveis de madeira
Acabador, chapeador, encerador, envernizador, folheador, laqueador de móveis de madeira
Ajudante de envernizamento de: madeira, móveis
Ajudante de: folhação de madeira, lustrador
Acepilhador Ajustador de gavetas, carcheteiro, carranqueiro, colocador de fórmica
Alisador, cinzelador, entalhador, envernizador, esculpidor, laqueador, lustrador de madeira
Lustrador de peças, polidor, retocador, revestidor de móveis de madeira
Lustradores de madeira
Operador de: envernizadeira, prensa (na industria de móveis)
Ajudante de acabamento de vassoura
Amarrador de piaçaba em ramas (na industria)
Armador, confeccionador de móveis de: vime, junco, bambu
Artífice de vime, vimeiro, empalhador de cadeiras, palheireiro
Balaiador, balaieiro, barceiro, cabazeiro, canastreiro, cesteiro (na fabricação)
Confeccionador de: abanos, cestas, cestos, esteiras de palha
Confeccionador de: escovas, pincéis, vassouras
Costurador à máquina (na fabricação de escovas)
Escoveiro, esteireiro, joeireiro, pinceleiro, vassoureiro (na fabricação)
Esparteiro, jacazeiro, preparador de cestão, quiçameiro, urupembeiro, urupemeiro
Operador de máquina de encher: escova, pincéis, vassouras
Carpinteiro (tripulante de embarcações)
Carpinteiro de: aeronaves, pequenas embarcações
Carpinteiro naval
Dono, empresário (na construção e reparação de embarcações) - conta própria
Proprietário, sócio (na construção e reparação de embarcações) - conta própria
Caleceiro, carruageiro, montador de carrocerias de madeira
Carpinteiro de: autos, carretas, carrocerias

Trabalhadores de funções transversais
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Encarregado de: seção de empacotamento, turma de acondicionamento
Inspetor de alimentador de linhas de rotulagem, supervisor de embalagem e etiquetagem
Mestre de departamento de embalagem
Mestre de embalagem de: balas, bolachas
Mestre de engarrafamento de: bebidas, refrigerantes
Mestre embalador de: banha, carnes e derivados
Operador de robôs de: pintura, soldagem
Operador de veículos: controlados, operados remotamente
Escafandrista, mergulhador, soldador submarino (trabalhador subaquatico)
Manobreiro de: automóveis, pátio de fábrica
Motorista
Volante (no transporte rodoviário)
Areeiro, balanceiro de usina de concreto, carregador de minério, portalo
Condutor de carga e descarga, guindasteiro, levantador - incl. auxiliar
Condutor, operador de: elevador de carga, equipamento de arrasto e elevação
Condutor, operador de gaiolas, gaioleiro (em minas e pedreiras, na extração mineral)
Condutor de guindaste: de pórtico, fixo, móvel
Condutor, operador de: monocarril, monta-carga, pórtico rolante, talha elétrica, torre guia
Condutor, operador de ponte: elevadiça, rolante - incl. ajudante
Condutor, manobreiro de vagonetas, vagonetes (na extração mineral, em minas e pedreiras)
Dragador, draguista, operador de draga
Maquinista de: elevador de subsolo, rampa (em minas)
Motorneiro, operador de motor (em minas)
Operador de: basculador de vagões, carro-balança, elevatória, esteira metálica
Operador de: duplicador, elevador, monta-carga (na construção civil)
Operador de equipamento de dragagem
Operador de: correntes, esteiras transportadoras de caçamba
Operador de grua: fixa, móvel
Operador de guindaste: fixo, móvel - incl. sobre vagões de plataformas flutuantes
Operador de: máquina rodo-ferroviária, torre de descarregamento
Operador de talha: leve, pesada
Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares)
Sinaleiro de ponte-rolante
Condutor, maquinista, motorista, operador de empilhadeira - incl. ajudante, auxiliar
Doqueiro, empilhadeirista, pilheiro, moto empilhador
Empilhador a máquina, operador de empilhadeira elétrica
Guincheiro, operador de guincho - incl. ajudante
Operador de: cabrestante, docagem, monovia, teleférico de carga
Operador de máquina de empilhadeira
Chofer, taxista
Condutor de: carro guincho, táxi, veículo de carga
Dono, empresário (no transporte rodoviário de passageiros) - conta própria
Motorista (no serviço doméstico)
Motorista auxiliar
Motorista auxiliar apanhador de peças
Motorista auxiliar de: guincho, tráfego, viatura pequena
Motorista de: ambulância, automóveis, furgão, kombi, perua, praça, táxi, viatura
Motorista de carro: guincho, de passeio
Motorista: entregador, particular
Moto: taxi, taxista
Proprietário, sócio (no transporte rodoviário de passageiros) - conta própria
Segurador de táxi (motorista)
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Motorista de: coletivo, ônibus - incl. elétrico
Caminhoneiro, carreteiro, condutor (motorista de caminhão, carreta)
Condutor de: caminhão, basculante, carreta, carretilha
Dono, empresário (no transporte rodoviário de cargas) - conta própria
Gaioleiro (gado), pipeiro
Motorista de caminhão: basculante, leve, pesado, betoneira
Motorista de: carreta, jamanta (no transporte rodoviário)
Motorista tratorista, operador de trator - excl. agrícola, florestal, na construção civil
Operador de caminhão: basculante, betoneira
Proprietário, sócio (no transporte rodoviário de cargas) - conta própria
Condutor de: bonde, locomotiva, metrô, teleférico, trem, metropolitano
Maquinista de: ferrovia, metrô
Maquinista de locomotiva - incl. ajudante
Maquinista de trem - incl. ajudante, auxiliar, primeiro, chefe
Maquinista de trem (em minas ou pedreiras)
Maquinista de trem: de manobra, metropolitano
Motorista de estrada de ferro, servente de maquinista de trem
Motorneiro de bonde, Trolista
Operador de: cabine de trem, funicular, locomotiva a vapor, máquina de ferrovia
Operador de: sistema basculador de vagões, teleférico de passageiros, trole
Ajudante de: batelão motorista de pesca operador de barco
Auxiliar de: motorista de pesca, operador de balsa
Arraieiro, baleeiro, barcaceiro, barqueiro, bateleiro, boteiro, cachoeirista, cafuleteiro,
caiqueiro
Balseiro (na extração de borracha)
Balseiro (na extração de madeira)
Balseiro, jangadeiro (no transporte)
Balseiro (tripulante de jangada ou balsa)
Canoeiro, catraieiro, condutor de lancha, coringa, falueiro, embarcadiço, farol
Dono, empresário, proprietário, sócio (no transporte aquaviário) - conta própria
Encarregado marítimo, inspetor de convés, jacumaiba
Faroleiro, gancheiro, gondoleiro, guarda de farol, prancheiro, remeiro, saveirista, saveiro
Forquilheiro, gancheador, igariteiro, igaruana, jucubauba, ligeiro, mutuca (barqueiro)
Gajeiro, porco d'água (marinheiro)
Marinheiro, marujo: civil, de navio - excl. da marinha de guerra
Marinheiro de: aerobarco, barca, draga, embarcação, escuna, iate, lancha, rebocador
Marinheiro de: lancha de salvamento, navio farol, traineira, veleiro
Moço de: bordo, convés (no transporte marítimo)
Motorista de: alvarenga, balsa, barco, jangada, saveiro
Palhaboteiro, popeiro (barqueiro)
Paqueteiro, passageiro, passeiro, vareiro (canoeiro)
Passador (no transporte fluvial)
Piloto (na marinha mercante)
Piloto de lancha (no serviço doméstico)
Proeiro (embarcadiço)
Remador - excl. na pesca
Tripulante de: alvarenga, balsa, jangada, saveiro
Tripulante marítimo
Acompanhador, arreeiro, arreiador, arrieiro, bagageiro, boiadeiro (no transporte animal)
Almocreve, zorreiro (carroceiro)
Arreador, boleeiro, cambiteiro, camboieiro, cambuteiro, candeeiro, candieiro, Tropeiro
Arreador, biriba, recoveiro, sota (tropeiro)
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Bruaqueiro, caçambeiro, camarada, cangalheiro, escoteiro, carreteiro (no transporte animal)
Cambiteiro de cana-de-açúcar (na fabricação de açúcar)
Cangueiro, cargueiro, carreiro, carrinheiro, carroceiro, charreteiro, cocheiro, comboieiro
Chamador de boi, cingeleiro, carretão, estribeiro, madrinheiro, matuto (no transporte
animal)
Condutor de bois (no transporte animal)
Condutor de cabrestante
Condutor de: carroça, charrete, veículos de tração animal
Guieiro, pinante, ponteiro
Maneador (condutor de veículo a tração animal)
Muladeiro, mulandeiro (condutor)
Agente, maquinista de manobras (no transporte ferroviário) - incl. ajudante, auxiliar
Agulha, agulheiro, agulheteiro, bandeira, bandeireiro, bandeirista (no transporte
ferroviário)
Ajudante, auxiliar de: chefe de trem, ferrovia
Brequista, cabineiro, chaveiro, conferente (no transporte ferroviário)
Cabineiro, sinaleiro (em estrada de ferro)
Chefe de manobra, controlador de tráfego (no transporte ferroviario)
Conferente de passagens, revistador de vagões, operador de manobras (auxiliar de
ferrovias)
Guarda de: estradas de ferro, passagem, trem
Guarda: cancela, chaves, linha, ponte, freios (no transporte ferroviario)
Guarda-chaves (em minas e pedreiras, no transporte ferroviario)
Lanterneiro, lanternista, sineiro de ferrovia (sinaleiro)
Manobrador, manobreiro, manobrista de: ferrovia, trem
Manobreiro, programador ferroviário
Ajoujador, assistente de motorista, arrumador de cargas, cacundeiro, changador
Ajudante, auxiliar de: caminhão, caminhoneiro, carga e descarga
Ajudante de carga (na indústria)
Ajudante de: descarregador, embarques, operação portuária, carregamento e transporte
Ajudante, auxiliar de: gigos, pista
Ajudante, auxiliar de linha (em aeroporto)
Ajudante, auxiliar de: kombi, motorista
Alvarengueiro (descarregador de navios)
Apanhador (na industria textil)
Auxiliar de carregamento e descarregamento
Bagageiro, bagagista, carregador (trabalhador braçal) - excl. no transporte animal
Bagrinho (movimentador de mercadorias de porto)
Balaieiro - excl. na fabricação
Banquista, canelista (carregador)
Cacimbeiro, embarcador (estivador)
Calungueiro (carregador de caminhão)
Capataz de estiva, estivador, portuário
Carregador de: aeronave, armazém, bagagem, caixa de esmaltados, caminhão, canelas
Carregador, despachante de bagagem (em estações ferroviárias, portos e aeroportos)
Carregador de: carro, navios tanque
Carregador de: cargas, garrafas, malas, mercadorias, peças, rolos, vagões
Carregador de veículos de transporte terrestre
Carreteiro, freteiro, fretejador, portador, saqueiro (carregador)
Chapa, chapeado, chapista (carregador de caminhão, movimentador de mercadorias)
Chefe de carregadores, condutor de malas, moço de fretes
Descarregador de: caminhões, cargas
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Entregador de: bebidas, gás (ajudante de caminhão)
Operador de carga e descarga
Operador de despacho de carga
Pareador, transportador, Trapicheiro
Preparador de: carga, carretas
Servente de abastecimento de navio
Servente de: caminhão, motorista
Servente de carregamento e descarregamento de caminhões
Trabalhador da movimentação de cargas e descargas de mercadorias
Acondicionador - excl. de oxigênio
Ajudante de: acondicionamento, embalador, empacotador, empacotamento, encaixotador
Ajudante de: encarteiramento de cigarro, enfardamento, engarrafamento, enlatamento
Ajudante de: ensacador, rotulador
Amarradeira, amarrador, arrolhador, balador, cintadeira, cintador, embrulhador, enfardador
Amarrador, caixoteiro (embalador)
Aprendiz de empacotador, auxiliar de empacotamento
Arrolhador de garrafas, cintadeira de tubo, monitor de máquinas encelofanadeiras
Cabo de ensacamento de embalagem industrial, encarregado de marcação de sacarias
Caixista, carteirista, cartoneiro, cartucheiro, empalhador, encarteirador (em embalagem)
Carimbadeira de peças, carimbador (em embalagem de mercadorias)
Classificador, etiquetador, etiquetista, inspetor de material, lacrador de embalagens
Colador de: caixas, rótulos
Colocador de etiquetas, costurador de fardos, empapeladeira, engarrafador, Engradador
Embalador de mercadorias - excl. de mudas
Embrulhador: de balas, manual
Empacotador de: açúcar, café, mercadorias
Encaixotador à: mão, máquina
Encapador de: fardos, rolinhos, rolos
Enchedor, encordoador, rotulador, seladeira, selador (em embalagem)
Enchedor de: bandejas, tambores
Engrampador, engrupador, enlatadeira, enlatador, ensacador, envasador, envasilhador
Envelopador, etiquetador, pacoteiro, prensador de sacos, rotulador de caixas, timbrador
Fechador (na indústria do fumo)
Fechador de: embalagens, peças
Grampeador - excl. na indústria gráfica
Lateiro (acondicionador)
Maquinista, monitor, montador de embalagem
Marcador de: caixas, embalagem, fardos, preços - excl. no comercio
Monitor de máquina de: empacotar, encarteirar cigarros
Montador de caixas de papelão (em embalagem)
Operador de: carimbadeira, embalagem, encaixotadeira, engarrafamento de liquidos
Operador de estação de ensacamento, preparador de rótulos, reimpressor de etiquetas
Operador de máquina de: acondicionar, embalar, embrulhar, empacotar, engarrafamento
Operador de máquina de: enlatamento, enlatar, etiquetar, pregar etiquetas, reembalagem
Operador de máquina de envasar: banha, líquidos
Operador de máquina: de rotular, rotuleira
Operador de prensa de: enfardamento, fardos
Abastecedor de combustível - excl. em posto de gasolina
Abastecedor de linha de: embalagem, produção
Abastecedor de peças para fornos (em metalurgia e siderurgia)
Abastecedor de prensa hidráulica de lingotes aquecidos
Abastecedor de tanque (em cerâmica)
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Ajudante de alimentação de moinhos
Alimentador de: esteiras linha de produção máquina automática
Alimentador de máquina de: galvanização, ampolas
Alimentador de: produção, recheio
Operador de carregamento e distribuição de material para sinterização

Trabalhadores das indústrias de processos contínuos e outras indústrias
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Chefe de centrifugação
Contramestre (na indústria: carboquímica, petroquímica, química)
Contramestre (na indústria de derivados de: carvão, petróleo)
Encarregado de: explosivos, misturas de divisão de corantes e produtos químicos
Mestre (na indústria: petroquímica, carboquímica)
Mestre de: destilação de petróleo, produção química
Mestre de indústria: carboquímica, petroquímica, química
Mestre de recuperação de ácido: acético, acetílico
Mestre: químico, industrial
Supervisor da industria: petroquímica, química
Chefe de centro, subchefe de departamento de: borrachas, plásticos
Chefe de setor, feitor de manufatura de plásticos
Contramestre (na indústria de: borracha, plástico)
Encarregado de: injeção de plásticos, produção de fábrica de chapas acrílicas
Encarregado de setor de borracha
Mestre (na indústria de: borracha, plástico)
Mestre de acabamento de peças de: borracha, plástico
Mestre de: amassadeira de borracha, plásticos
Mestre de: fabricação, fundição, modelagem de plástico
Mestre de indústria de: borracha, plástico
Mestre de: tecelagem de plástico, trefilação de borracha
Contramestre, mestre (na indústria química e farmacêutica)
Mestre de: indústria, produção farmacêutica
Mestre saboeiro, supervisor de comprimidos e drágeas
Encarregado de sala de controle térmico
Operador de planta piloto (na industria quimica e petroquimica)
Operador de: processos quimicos e petroquimicos, sala de controle elétrico
Operador de sala de controle
Batedor de cola, gomeiro
Dono, empresário, industrial (na fabricação de tintas e vernizes) - conta própria
Especialista (na fabricação de tintas e vernizes)
Gomador (na fabricação de colas)
Misturador de tintas, moleiro de tratamentos químicos
Operador de: batedora de hélice para fibras de alimento, concentração, estação de mistura
Operador de: britadeira, central de britagem, mistura (em tratamentos químicos)
Operador de máquina: misturadeira, trituradora, quebrantadora (em tratamentos químicos)
Operador de máquina para transformar resina em pasta ou grânulos
Piladeiro, pilador (na industria quimica)
Proprietário, sócio (na industria de tintas e vernizes) - conta própria
Trabalhador de fabricação de: ácidos, colorantes, resinas, vernizes, tintas
Ajudante de: caldeira, cozinhador de sulfito, operador de secador de proteína
Alimentador, carregador de autoclaves
Auxiliar de: autoclavista, calcinador
Branqueador, secador de produtos químicos, calcinador, condutor de autoclave rotativo
Cozinhador, secador (no tratamento químico)
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Desidratador de soluções químicas por atomização
Operador de autoclave de tratamentos químicos
Operador de: cozinhador de sulfato, estufa de processos químicos
Operador de estufa desmineralizada
Operador de forno de: calcinação, desidratação (em tratamento químicos)
Operador de forno termoelétrico para elétrodos de grafite (tratamentos químicos)
Operador de: calcinação, instalação de desidratação (em tratamentos químicos)
Operador de: painéis, sistema de calcinação
Operador de: secador de proteína, tratamento químico de materiais radioativos
Ajudante de: filtrador, operador de centrífugas
Centrifugador, centrifuguista, filtrador de goma, parafinador, parafineiro
Filtrador (na indústria do álcool)
Operador de centrifugadora (em tratamentos químicos)
Operador de: estação de filtragem com filtro-prensa, tambor rotativo
Operador de filtro de: parafina, tambor rotativo (em tratamentos químicos)
Operador de filtro de secagem (na mineração)
Operador de filtro: prensa, rotativo (em tratamento químico)
Operador de máquina: centrífuga, de filtro (tratamentos químicos)
Operador de tratamento do petróleo cru (na extração)
Prensista de mamona, preparador de anéis de parafina
Ajudante de evaporador
Alcatroeiro, refinador de terebentina
Destilador de: glicerina, madeira, resina de terebentina, produtos de perfumaria
Destilador de produtos químicos (excl. petróleo)
Operador auxiliar de destilação
Operador de alambique de funcionamento contínuo de produtos químicos - excl. petróleo
Operador de aparelho de reação e conversão de de produtos químicos - excl. petróleo
Operador de equipamento de destilação de álcool
Operador de: evaporador, máquina de destilação, vácuo
Operador de vácuo de destilação e reação (em tratamentos quimicos)
Auxiliar de refinação de petróleo
Bombeador, dessulfurador, misturador, destilador (na refinação de petróleo)
Operador de: alambique, bomba, transferencia e estocagem (na refinação de petróleo)
Operador de: desfenolização, tanques de oleodutos
Operador de: forno, instalação de dessulfuração (na refinação de petróleo)
Operador de forno de tratamento térmico de dessulfuração (na refinação de petróleo)
Operador de instalação misturadora de petróleo refinado
Operador de: painel, prensa, quadro de controle (na refinação de petróleo)
Operador de: processamento, turbinas (na refinação de petróleo)
Ajudante de: carro-guia, estação de britagem de coque
Ajudante de destilação de: alcatrão, benzol
Controlador de temperatura de bateria de coque
Feitor de desenforna (em coqueria)
Operador de: britador, carro guia de coque
Operador de: carregamento, preservação e controle térmico (em coqueria)
Operador de carro de: apagamento de coque, carvão, enfornamento e desenfornamento
Operador de: carro de extinção, enfornamento e desenformamento (em coqueria)
Operador de: exaustor, extinção, refrigeração (em coqueria)
Operador de: moinho de barras, painel de controle (em coqueria)
Operador de: moinho, painel de controle de coque
Operador de: processo, sistema de destilação de subprodutos de coque
Operador de sala de coqueria e subprodutos
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Operador de: sala, sistema de reversão (em coqueria)
Operador mecânico de refrigeração (em coqueria)
Abastecedor de: máquinas, prensas (na indústria de: borracha, plástico)
Acabador de: peças, produtos de: borracha, plástico
Ajudante, auxiliar de: acabamento, extrusão, fabricação (na indústria de borracha, plástico)
Ajudante, auxiliar de: operador de máquina, prensista (na indústria de borracha, plástico)
Ajudante, auxiliar de produção (na indústria de borracha, plástico)
Ajudante de: recauchutagem, trocador de moldes de plástico
Amassador de borracha, bamburista, operador de bambury
Botoeiro, botoneiro a máquina (na industria de borracha, plastico)
Calandrador, calandreiro, calandrista de: borracha, plástico
Cilindrador, cilindreiro, cilindrista, classificador (na industria de borracha, plastico)
Cilindreiro digestorista, impregnador de borracha
Cirieiro, confeccionador, fundidor, modelador, veleiro (na fabricação de velas de cera)
Colador, cortador, desbarbador, extrusor (na indústria da borracha, plástico)
Confeccionador de: artefatos, produtos plásticos, botões, câmaras de ar,
Confeccionador de laminados de borracha
Confeccionador de mangueiras de: borracha, plástico
Confeccionador, modelador, examinador, montador de: pneumáticos, pneus (na fabricação)
Cortador de chapas, maquinista de extrusora de plásticos
Cortador de: estrias, sulcos em pneumáticos
Desbastador de produtos de: borracha, plástico
Dono, empresário, industrial (na fabricação de produtos de borracha, plástico) - conta
própria
Encarregado de misturas de borrachas, especialista (em látex)
Engomador de tecidos com borracha
Foguista cilindreiro (borracha)
Injetador, injetor, mangueireiro (na indústria da borracha, plástico)
Inspetor, laminador de plástico
Laminador, lustrador, moldador-prensista de borracha
Moldador de borracha por compressão
Moldador de plástico por: compressão, injeção
Moldador de sacos plásticos
Montador de produtos de: borracha, plástico
Oficial de recauchutagem, recauchutador, recolhedor de pneumáticos
Operador de: caldeira, máquina de pré-formar (na industria da borracha)
Operador de caldeira de vulcanização
Operador de extrusora de: borracha, plástico
Operador de injetora de plástico
Operador de máquina de fabricar espuma de látex
Operador de máquina de fazer pente (na industria de borracha, plastico)
Operador de máquina de misturar: borracha, plástico
Operador de máquina de prensar: borracha, plástico
Operador de máquina: de recapagem, pneumática
Operador de máquina de vulcanizar - incl. pneumáticos
Operador de máquina injetora (na indústria da borracha, plástico)
Operador de: pneumático, termoplástico, trefila de borracha
Operador de prensa de: estampar e cortar borracha, painéis de plástico
Prensador, prensista, trefilador de borracha
Prensista de plástico por injeção
Proprietário, sócio (na industria de produtos de borracha e plástico) - conta própria
Rebarbador, soldador de: borracha, plástico
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8131
8181
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Trabalhador (na fabricação de pneumáticos)
Trabalhador da: coagulação do látex, laminação da borracha (na indústria)
Vulcanizador de: artigos de borracha, pneumáticos -incl. auxiliar
Auxiliar de dragista
Auxiliar de seção de drágeas e comprimidos
Dono, empresário (na fabricação de produtos de limpeza e perfumaria) - conta própria
Drageador: manipulador, de medicamentos
Especialista (em produtos veterinários)
Industrial (na fabricação de produtos de limpeza e perfumaria) - conta própria
Manipulador de seção de comprimidos e drágeas
Operador de maquina de fabricação de: absoventes, cosmeticos, fraldas, sabão, sabonete
Operador de maquina de fabricação de produtos: de higiene e limpeza, farmaceuticos
Operador de saboaria, preparador de sabão, saboeiro
Piluleiro, selecionador de cápsulas de medicamentos
Proprietário, sócio (na ind ustria de produtos de limpeza e perfumaria) - conta própria
Sócio proprietário (na industria de produtos de limpeza e perfumaria) - conta própria
Trabalhador de fabricação de: comprimidos e drágeas, cosmeticos e perfumes
Confeccionador de: estalinho, fogos de artificio, foguetes, fósforos
Fogueteiro, fosforeiro, pirotécnico
Confeccionador de linóleo
Ajudante, auxiliar de laboratório de análises: físico-químicas, petroquimicas
Ajudante de laboratório: físico-mecânico, têxtil
Auxiliar de: laboratorio metalografico, laboratorista (na indústria)
Operador auxiliar de laboratório industrial

Trabalhadores de instalações siderúrgicas e de materiais de construção
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8212
8212
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8212
8212
8212
8212

Chefe, mestre de aciaria
Chefe de seção de fundição, mestre (em siderurgia)
Contramestre (na indústria siderúrgica)
Mestre de acabamento de barras (na siderurgia)
Mestre de: alto-forno, aquecimento de bateria, cabinas de laminação
Mestre de: bateria de fornos, chaparia, conversor bessemer, coqueria
Mestre de forno de: gusa, resistência
Mestre de: forno elétrico, laminador, setor de laminação, sucata e cinzas
Mestre forneiro (em alto-forno)
Mestre laminador: acabador, desbastador, intermediário, preparador
Supervisor de: siderurgia, alto-forno
Supervisor de fabricação de materiais de construções de vidro, cerâmica e compostos
Auxiliar de operação de sinterização
Encarregado de turno de sinterização, operador de moinho de barra e mesa alimentadora
Operador de: equipamentos de Sinter, máquina de sinterizar, sinterização de matériasprimas
Ajudante de: aciaria, enfornador, forneiro
Ajudante de operação de aciaria, auxiliar de dessulfuração e estação de mistura
Aprendiz de fundição de ferro
Calculador de fornadas, feitor de fundição (em siderurgia)
Carregador de alto-forno, controlador de carro torpedo
Carregador de forno metalúrgico (primeira fusão)
Encarregado de seção de fornos (em siderurgia, metalurgia)
Fiscal de cargas de altos-fornos
Fiscal de forno de primeira cozedura
Foguista de fornos a vapor, fornalheiro (na metalurgia)
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Forneiro auxiliar de alto-forno
Forneiro conversor: a oxigênio, Bessemer, Siemens-Martin
Forneiro de: alto-forno, Detroit, recuperação de resíduos, Roubaix, Schaeffer, SM
Forneiro de: forno bessemer, Sofim Tar
Forneiro: elétrico, pirometrista
Fundidor, líder de área de corrida (na metalurgia)
Fundidor: conversor a oxigênio, Siemens-Martin
Fundidor, operador de alto-forno
Fundidor de conversor: bessemer, de aço a oxigênio
Fundidor de forno elétrico de arco
Inspetor de carga de forno contínuo
Líder de: convertedor, descarregamento de carro torpedo, dessulfuração
Líder de misturador, recebimento de gusa
Operador de: área de corrida, basculamento de convertedor, carregamento de alto-forno
Operador de: casa de controle de aciaria, conservação de canais, desgaseificação
Operador de: centro de controle de alto-forno, dessulfurador de gusa
Operador de duplicador (conversor Bessemer, Siemens-Martin)
Operador de duplicador de: redução direta, refino de metais não-ferrosos
Operador de forno (conversor a oxigênio, Bessemer, Siemens-Martin)
Operador de forno de: indução elétrica, redução direta, refino de metais não-ferrosos
Operador de forno de tratamento térmico elétrico
Operador de forno de tratamento térmico elétrico de redução direta
Operador de forno: elétrico, panela, siderurgia
Operador de: forno elétrico de redução direta, sopragem
Operador de: indução elétrica, inspeção de alto-forno
Operador de máquina de: misturador de gusa, soprar
Operador de misturador, recebimento de gusa
Operador de: subestação de alto-forno, tratamento do aço
Paneleiro de fundição de aço, pirometrista, preparador de área de corrida
Sangrador (em fundição)
Soprador de: convertedor, fornos metálicos
Ajudante de desbastador (em siderurgia)
Ajudante de: instalador de tiras a frio, laminação, laminador
Controlador de: cadeiras de laminação, laminados de placas
Emendador de lâminas, laminador metalúrgico, perfilador, recuperador de guias e cilindros
Laminador a: frio, quente
Laminador de aço: a: frio, a quente, em trem contínuo, metais
Laminador de chapas de: aço, ferro, metal
Laminador de: metais não-ferrosos, perfis metálicos, tubos sem solda
Líder de laminador de placas, operador de trem desbastador de metais
Maquinista laminador, oficial de laminação,
Operador de cabine de: laminação, trens laminadores
Operador de cabine de laminação (fio-máquina)
Operador de: cardas de chapas grossas, casa de controle de laminação
Operador de: desbastador de metais, encruamento, laminação, laminador
Operador de laminador de barras a: frio, quente
Operador de laminador de: metais não-ferrosos, tiras a quente, tubos
Operador de: laminador desbastador, máquina de laminação a quente
Operador de: montagem de cilindros e mancais, tiras a frio
Operador laminador de: acabamento, encruamento, placas, tiras a frio
Preparador de laminador
Ajudante de bobinas, marcador de produtos (na metalurgia e siderurgia)
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Ajudante de rebarbação de metais
Ajudante de tesouras a: frio, quente
Ajustador de rebarbador, picotador de flandres
Carimbador, classificador, separador de chapas
Controlador de: corte primário, pátio de sucata (na industria metalurgica)
Cortador, fiscal, inspetor de sucata (na industria metalurgica)
Encarregado de acabamento de têmpera, inspetor de inutilizados (na metalurgia)
Envernizador de: cilindros, rolinhos - incl. ajudante
Escarfador, marcador de escarfagem
Escolhedor de: resíduo, sucata e cinzas (na metalurgia)
Esmerilador de: metais, rebarbas
Guilhotinador, guilhotineiro, guilhotinista, operador de guilhotina (na indústria mecânica)
Jateador, jatista (jato de areia)
Jateador de metais, jatista manual
Líder de linhas de tesoura (tiras à frio)
Esmerilhador, limpador de metais
Maquinista, operador de bobinadeira de tiras à quente
Operador de: carro de aparas, cisalha de metais, dosadora
Operador de: desbobinadeira da linha de decapagem, escória e sucata (na metalurgia)
Operador de: equipamento de dosagem e preparação, linha de chapeamento
Operador de: esmeril fixo, esmeriladeira de metais, esmerilador de trilhos
Operador de jato: abrasivo, de areia, de granalha
Operador de máquina cortadeira de chapa
Operador de máquina de corte: a gás, primário
Operador de máquina de: esmerilar, tesoura
Operador de: rebarbadeira, serra de disco de metal, tesoura (na industria metalurgica)
Operador de tesoura: a frio, a quente, de ponta, desbastadora, divisora, elétrica
Operador de tesoura: guincho, leve, mecânica e máquina de corte, pendular
Operador de tesoura: rotativa, transversal, volante e guilhotina, sucata (em metalurgia)
Rebarbador de: fundição, metal, metalurgia
Selecionador, separador, preparador de sucata e aparas (na metalurgia)
Separador de ferro velho, sucateiro, ajudante de pátio de sucata (na metalurgia)
Ajudante de desenformamento, enformamento
Carregador de forno: cubilô, de segunda fusão e reaquecimento
Forneiro auxiliar de cubilô
Forneiro de: cadinho, cubilô, forjaria, fundição, metais ferrosos (na metalurgia)
Forneiro de forno: de redução, reverbero, poço, não-ferrosos (na metalurgia)
Forneiro de indução a cadinho, cadinheiro, fundidor de cubilô, operador de revérbero
Forneiro de: reaquecimento e tratamento térmico, retempera, revérbero, têmpera
Forneiro metalúrgico, vazador de forno de segunda fusão e reaquecimento
Operador de duplicador: cubilô, de cadinho, de forjaria
Operador de forno: cubilô, de cadinho, de forjaria, poço
Operador de forno de tratamento térmico para aquecimento de rebites
Trabalhador de forno metalúrgico
Ajudante de massa (na indústria de abrasivos)
Ajudante de misturador (em ceramica, na industria do vidro)
Ajudante de preparador de esmalte (em ceramica, na industria do vidro)
Extrator de argila, preparador de esmalte vítreo
Preparador de: aditivos para ceramicas refratárias, argila, barbotina
Preparador de esmalte (em cerâmica)
Preparador de: esmaltes, massas refratárias
Preparador de massa (na industria de abrasivos, vidro)
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Preparador de massa de argila (em cerâmica, olaria)
Preparador de massa refratária para revestimento de forno
Abastecedor de forno (em ceramica, na industria de vidro e porcelana)
Ajudante de banhos de vidros, encapador de flates
Ampoleiro, ampolista de jarras e garrafas térmicas
Carregador, descarregador de forno câmara (em cerâmica)
Carregador, descarregador de forno de cerâmica
Confeccionador, prensador de lixas
Encarregado de seção de coloração de fôrmas, maquinista de extrusora (em cerâmica)
Extrusor, ajudante de extrusão, fibrador, misturador de fios ou fibras de vidro
Forneiro (na industria, no recozimento de vidro)
Forneiro de: cerâmica, esmaltação, faiança e porcelana, vidro
Fundidor, garrafeiro, vidraceiro, vidreiro (na fabricação de vidro)
Laminador de chapas de fibra de vidro
Laminador, operador de laminadora de chapas de vidro
Manipulador de moldados, moldador de abrasivos
Operador de banho metálico de vidro por flutuação
Operador de cerâmica, faiança e porcelana
Operador de: extrusora, forno de recozimento de vidro
Operador de forno de: cerâmica, faiança e porcelana, materiais de construção
Operador de máquina: extrusora, de esticar, de extrusão de varetas ou tubos de vidro
Operador de máquina de estirar, moldar, soprar vidro
Operador de máquina extrusora, laminadora de vidro
Operador de prensa de moldar vidro, prensista de rebolo de diamante
Requeimador de copos, temperador de vidro
Trabalhador (na fabricação de pedras, produtos abrasivos)
Trabalhador (na fabricação de rebolos, lixa, esmeris)
Vazador de vidro fundido - incl. em moldes
Auxiliar de fabricação (na indústria de artefatos de cimento)
Bloqueteiro, cimenteiro, cimentista (na fabricação de artefatos de cimento)
Operador de máquina (na indústria de artefatos de cimento)
Operador de máquina de fabricar tijolos de concreto
Trabalhador (na fabricação de artefatos de cimento amianto)
Trabalhador (na fabricação de artefatos de cimento)
Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (cimento-amianto, concreto armado)
Trabalhador da fabricação de pedras artificiais
Ajudante de fábrica de tijolos
Amassador, batedor, desempenador, forneiro, picador, queimador (em olaria)
Barreiro, maquinista amassador de barro
Batedor, encaierador, enformador, enfornador de tijolos, tijoleiro (na fabricação)
Chapeador, classificador de tijolos
Cortador de barro, telheiro (na fabricação de telhas)
Cortador, forneiro, prensista de: telhas, tijolos
Marombeiro, operador de maromba
Misturador (oleiro)
Oleiro - incl. ajudante, auxiliar
Operador de máquina de cortar telhas e tijolos
Operador de prensa (em olaria)

Trabalhadores de instalações e máquinas de fabricação de celulose, papel, papelão e
artefatos
8301

Chefe, mestre de acabamento de papel
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Contramestre, mestre (na indústria de celulose, papel e papelão)
Mestre de máquina de papel - incl. adjunto
Mestre cortador e costureiro (na industria do papel e papelão)
Mestre, supervisor de fabricação de: celulose, papel
Mestre de fabricação de celulose de: sulfato, sulfito
Mestre de fabricação e montagem de caixas de papelão
Mestre de refinaria (na fabricação de pasta para papel)
Mestre de seção de: celulose, papel
Mestre montador de caixas, subencarregado de fábrica de papel
Mestre de seção de bobinas de papel
Ajudante, auxiliar de fabricação de: celulose, pasta para papel
Ajudante de cilindreiro (na fabricação de pasta para papel)
Branqueador, refinador de pasta para papel
Cilindreiro, operador de moinho (na industria do papel)
Cortador de: cavaco, palha de madeira, trapos (na fabricação de pasta para papel)
Encarregado de seção, preparador de celulose
Operador de: batedora, desfibrador, homogeneizador (na fabricação de pasta para papel)
Operador de: branqueador, digestor de pasta para papel
Operador de caldeira (na fabricação de pasta para papel)
Operador de: fabricação de celulose, lavagem e depuração de pasta para papel
Operador de: máquina de secar celulose, massa para papel
Operador de moinho (na industria de pasta para papel)
Operador de: picador de madeira, semibranqueamento (na fabricação de pasta para papel)
Preparador de: massa, pasta para papel
Trapeiro, triturador (na fabricação de pasta para papel)
Acetinador, lixador de papel
Ajudante, auxiliar de acabamento (na indústria do papel)
Ajudante, auxiliar de operador de máquina (na indústria do papel)
Ajudante, auxiliar de produção (na fabricação do papel)
Batedor, enrolador de papel
Bobinador, bobineiro, bobinista - incl. auxiliar (na industria do papel)
Bobineiro enrolador (na industria do papel)
Calandrador, calandreiro, calandrista - incl. ajudante, auxiliar (na fabricação do papel)
Colador, condutor (na indústria de papel)
Condutor de máquina - incl. ajudante, auxiliar (na industria do papel e papelão)
Especialista (em papel)
Gomador (na fabricação de papel) - incl. ajudante
Impregnador de papel com alcatrão ou asfalto
Impregnador de papel feltro com alcatrão ou asfalto
Impregnador de verniz, plissador de papéis, rebobinador
Operador de acabamento de papel
Operador de: bobinadeira, calandra, cortadeira, dobradeira (na industria do papel)
Operador de: cortadeira, prensa de embutir (na industria de papelão)
Operador de: engomadeira, engrupamento, processadora de papel
Operador de: golfradura, prensa (na industria do papel)
Operador de lixadeira de papel e papelão
Operador de máquina de: aprestar, enrolar e secar, impregnar e lustrar papel
Operador de máquina de: envernizar, impermeabilizar papel, papelão
Operador de máquina de fabricar papel, papelão
Operador de máquina para o acabamento de papel
Operador de onduladeira, onduladora, parafinadora de papel
Operador de: papelão, rebobinadeira
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Papeleiro (na fabricação)
Trabalhador da fabricação de papel: carbono, cartolina, crepom, laminado
Ajudante de: cartonagem, fabricação e montagem de caixas
Armador de: caixas, caixinhas, caixotes de papelão
Auxiliar de montagem de caixas
Cartonador, cartonageiro, cartoneiro, cartucheiro (em cartonagem) - incl. a mao, a maquina
Cartonageiro (na fabricação de maletas de papelão)
Cartonageiro de corte e vinco, dobrador de papel
Colador, cortador, dobrador, furador de papelão
Confeccionador de: artigos de fantasia em papel, papéis de filmes fotográficos
Confeccionador de: artigos, produtos de papel e papelão
Confeccionador de: bolsas, sacolas, sacos de papel - incl. celofane
Confeccionador de: caixas, tubos de papelão
Confeccionador de: envelopes, fantasia em papel
Cortador (na fabricação do papel)
Dono, empresário, industrial (na fabricação de produtos de papel e papelão) - conta própria
Envelopeiro, escolhedor de papel, montador de caixas de papelão (na fabricação)
Escolhedor de tubetes (na fabricação de produtos de papel e papelão)
Operador de máquina de cartonagem
Operador de máquina de celofanização
Operador de máquina de: colar, cortar, dobrar celofane
Operador de máquina de: colar, cortar, dobrar papel
Operador de máquina de: cortar, dobrar papelão
Proprietário, sócio (na industria de produtos de papel e papelão) - conta própria
Riscador - incl. de folhas (na industria de produtos de papel e papelão)

Trabalhadores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo
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Chefe de: confeitaria, pasteurização, primeiro cozimento
Chefe de fabricação de chocolate
Contramestre, mestre (na indústria de produtos alimentícios, bebidas e fumo)
Mestre: chocolateiro, conserveiro
Mestre de: açúcar, balas, cervejeiro, charque, conservas, massas alimentícias
Mestre de: preparação de fumo, refinação de sal, salgados e defumados
Mestre de produção de granulados (na indústria alimentícia)
Mestre de seção de: balas, geléia, marmelada, pé-de-moleque
Mestre: doceiro, macarroneiro, masseiro, padeiro, presunteiro, refinador de banha
Mestre: salameiro, salgador
Supervisor da fabricação de: alimentos, bebidas, fumo
Ajudante de moagem de: casca, sementes
Alimentador, carregador de moinho
Assistente de moleiro, operador auxiliar de moinho
Atafoneiro, cevadeira, cevador de mandioca, empoador, farinheiro, fecularista
Beneficiador de arroz (na industria alimenticia)
Cabo de turma de moagem, maquinista de descascagem de arroz
Encarregado de: moagem, moinho
Forneiro, raladeira, ralador, raspadeira, raspador de mandioca
Mandioqueiro, mexedor, puxador (na fabricação de farinha)
Misturador de condimentos, moageiro cilindrista de trigo
Moedeiro, moinheiro de alimentos
Moedor, moendeiro, moleiro (farinheiro)
Moedor de: condimento, especiarias, farinha
Moinheiro, monjoleiro, polvilheiro, tafoneiro
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Moleiro de: arroz, cereais, especiarias - incl. auxiliar
Operador de máquina de: beneficiar arroz, moagem de cereais
Operador de moinho de: especiarias, farinha crua, e mistura - incl. ajudante
Piladeiro, pilador (na industria de alimentos)
Moedor, refinador, sulfitador de sal
Operador de refinaria, preparador de sais, Trabalhador do refino de sal
Ajudante de moendas de açucar
Apurador de mel, bangueiro, caldeador de açúcar, dosador de caldo, garapeiro, melador
Banguezeiro, banguezista - excl. empregador
Banqueiro, caixeador, xaropeiro (na fabricação de açúcar)
Batedor, esteireiro, picador, purgador (em engenho de açúcar)
Caldeireiro, caldista, cozinhador, cozinheiro, dosificador, filtrador (na indústria do açúcar)
Cozedor, fervedor, mexedor, misturador, operador de moinho de açúcar
Dono, empresário, industrial (na fabricação e refino do açúcar) - conta própria
Encarregado de moenda, enformador de rapadura
Metedor, recozedor, vaquista (na industria do açúcar)
Moedeiro, moendeiro, operador de moenda de cana
Moedor de cana-de-açúcar, retameiro, tacheiro, tanqueiro de caldo
Operador de: cristalização, refinação (na refinação de açúcar)
Operador de equipamento de evaporação para concretação do xarope (na industria do
açúcar)
Operador de equipamento para separação dos cristais de açúcar e melado
Operador de equipamentos de refinação de açúcar (processo contínuo)
Operador de evaporação para concretação do xarope (na industria do açúcar)
Operador de: máquina, vácuo (na industria do açúcar)
Operador de máquina pulverizadora de açúcar
Operador de: processo contínuo, tratamento de calda (na refinação de açúcar)
Proprietário, sócio (na industria e refino do açúcar) - conta própria
Purificador, queimador, refinador, sulfitador, triturador, turbinador, turbineiro de açúcar
Trabalhador da fabricação e refino de açúcar
Tripleiro (em usina de açúcar)
Auxiliar de torrefação de café
Dono, empresário, industrial (na torrefação e moagem de café) - conta própria
Examinador, granulador, operador de moagem, selecionador de café
Manipulador de granulação de café
Misturador de: café, chá, mate
Moageiro, operador de moinho (na industria do café)
Moedor de: cacau, café
Operador de extração de: café, mate solúvel
Operador de máquina de: extração, secagem de café solúvel
Operador de máquina de torrefação de: cacau, café
Operador de: moinho, torrefação e moagem de café
Operador de tostador de farelo de cacau
Preparador de cafés
Proprietário, sócio (na torrefação e moagem de café) - conta própria
Torrador, torrefador, tostador de: cacau, café, chá, erva-mate
Abastecedor (na industria de aguardente)
Aguardenteiro, cervejeiro, vinhateiro (na fabricação)
Ajudante, auxiliar de: fabricação, produção (na indústria de bebidas)
Ajudante de: malteador, tratamento de preparo de xarope, xaropeiro
Alambiqueiro, chopeiro, clarificador de vinhos, cozinheiro de cerveja, fermentador
Amassadeira, amassador (na fabricação de vinho ou refresco)
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8485
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Auxiliar de fermentação
Cozinhador de: extrato de cerveja, malte
Dessecador de malte, dosador de xaropes, filtrador de cerveja
Destilador de: bebidas, licores
Dono, empresário, industrial, proprietário, sócio (na fabricação de bebidas) - conta própria
Fermentador de: cerveja, vinho
Filtrador, Manipulador de misturas, xaropeiro (na indústria de bebidas)
Licorista, malteador, malteiro, vinagreiro
Misturador de: vinagre, vinhos
Operador de: duplicador, forno de secagem de malte
Operador de: filtro, máquina (na industria de bebidas)
Operador de: prensa mecânica, prensadora de fruta - excl. oleaginosas
Prensador de frutas - excl. oleaginosas
Trabalhador de fabricação de vinhos
Trabalhador de vinhos achampanhados
Abridor de folha, secador de fumo - excl. na cultura
Amassador de talos
Aplicador, manipulador de melado e essência (na indústria do fumo)
Auxiliar de operador de máquina de corte de fumo
Classificador, cortador, enrolador, examinador, inspetor, manipulador de fumo
Debulhador de fumo à: mão, máquina - excl. na agricultura e extração vegetal
Destalador de fumo à: mão, máquina (na indústria)
Encarregado de: abridores, qualidade de fumo
Encarregado de fumo desfiado
Encarregado de preparação de talo (na indústria de fumo)
Melaceador, molhador, misturador, preparador de essência (na industria do fumo)
Misturador, picador, preparador, umedecedor de fumo
Operador de conjunto: de debulhadores, secador, torrador de fumo
Operador de debulhador (na industria do fumo)
Operador de máquina de: cortar, torrar fumo
Operador de: secadeira, secador de talo (na industria do fumo)
Operador de torrador de: fumo, talo
Operador de umidificação
Preparador de: rapé, talo
Trabalhador da preparação de melado e essência (na industria do fumo)
Auxiliar de operador de máquinas de cigarros
Cigarreiro à: mão, máquina (na fabricação)
Maquinista de cigarros
Maquinista de máquina de abrir cigarros
Monitor de máquina de filtro de cigarros
Operador de máquina de fabricar cigarros
Charuteiro à: mão, máquina (na fabricação)
Cortador, descascador, enrolador de charutos
Classificador de: bebidas, café, licores, vinhos
Degustador, provador de: bebidas, cacau, café, chá, vinhos, licores
Abaixador, abaixante, abatedor, afundador, arrancador, arreador (em matadouro)
Abatedor de: animais, aves, gado, galinha, porco
Abridor batedor, barbeador, barbeiro, bombador, bucheiro, cabeceiro (em matadouro)
Açougueiro - incl. ajudante
Açougueiro: classificador, cortador, desossador
Anqueiro, carneador, choupador, degolador, depenador, desmembrador de mocotó
dianteiro
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Auxiliar de: classificador de carne, desossador, magarefe
Carniceiro, talhador de carne (no comércio)
Choupeiro, classificador de carnes, coletor, congoteiro, costeiro, coxãozeiro (em
matadouro)
Cortador de carne (no comercio) - empregador
Cortador de carne, descarnador, descarneador, desmanchador, escarnador (em matadouro)
Desnucador, desorilhador, desossador, despançador, despostador, desqueixador, esfolador
Dessebador, divisor de cortes, encarregado de matadouro, escalpador, mocotozeiro
Escorrentador, estripador, eviscerador, fateiro, frissureiro, marreteiro (em matadouro)
Extrator de: miolos, sebo
Frangueiro, garreador, garroneiro, machador, magarefe, matambreiro, matruqueiro
Garreador de mocotó, pescoceiro, picador de carne, quarteador, raspador de tripas
Limpador de: aves, carne, tripas
Matador, sangrador (magarefe)
Matameiro (na indústria alimentar)
Operador de: abate, máquina de escarnar, setor de matanças de gado
Miudeiro, pontilheiro, quarteiro, rabeiro, talhador, tripeiro, viradeira (em matadouro)
Retalhador, servente de desossa e limpeza, talhador de carne
Serrador de: chifres, miolo, mocotó, peito, porcos
Serrador de parte: dianteira, traseira
Trabalhador da extração de tripas e demais vísceras
Ajudante de: câmara frigorífica, charqueador, clarificação de óleos, defumador
Ajudante de: conservação de alimentos, operador de extração de óleos
Ajudante de esterilização (na indústria alimentícia - excl laticinios)
Ajudante de estufa (em frigorífico)
Ajudante de prensa de alimentos, túnel de congelamento
Ajudante, auxiliar de produção (na industrialização do pescado)
Ajudante de produção de gorduras vegetais comestíveis
Ajudante de produção de óleos vegetais (na indústria de alimentos)
Amarrador de salgados e defumados, charqueador, chouriceiro, cindidor de gorduras
Arrumador (em frigorifico)
Auxiliar de: câmaras frigoríficas, charqueador, conserveiro, limpeza de frutas
Auxiliar de: operador de margarina, salgador, salsicheiro
Auxiliar de produção de: gorduras, óleos vegetais comestíveis (na industria alimentar)
Carniceiro, descarnador, escarnador, estendedor, paleteiro, pelador, salgador (em
charqueada)
Charcuteiro (na fabricação)
Classificador de: castanha, frutas (na indústria alimentar)
Conservador de pescado, cozinheiro salgador, cozedor (na industria alimenticia)
Conserveiro, cozedor de salsichas, despolpador
Conserveiro de azeitonas, controlador de dosadores de rações
Cortador de castanha: de caju, do pará
Cortador de: pescados, salsichas (na indústria)
Cozinhador (na industria e conservação de alimentos)
Cozinhador de alimentos - incl. assistente (na industria)
Cozinhador de: carne, conservas, frutas e legumes, pescado (na industria alimenticia)
Cozinhador de molhos e condimentos, encapador de salgados e defumados
Defumador de: carnes, pescados
Descaroçador de: azeitonas, frutas
Descascador, despolpador de frutas
Desidratador de alimentos, enchedeira de lingüiças, enchedor de salame
Desidratador de alimentos químicos por pulverização
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Dono, empresário (na produção de conservas de: frutas, legumes, vegetais) - conta própria
Encarregado de: preparação de margarina, salsicharia
Escalador, escamador, eviscerador de pescados (na fabricação e conservação de alimentos)
Esterilizador de alimentos - excl. lacteos
Estripador - excl. em matadouro
Estufador (na indústria alimentar)
Fiambreiro, fumeiro, graneador, imunizador de carnes, linguiceiro, manteador
Filtrador de: água, óleo (na industria de alimentos)
Fundidor de sebo (na industria de alimentos)
Hidrogenador de óleos e gorduras
Industrial (na produção de conservas de: frutas, legumes, vegetais) - conta própria
Injetador, injetor (na industria alimenticia)
Lagareiro (na extração de óleos e gorduras vegetais)
Limpador de: frutas e legumes para conserva, peixes, pescados (na indústria alimenticia)
Maquinista ajudante de tanques de óleo (na indústria alimenticia)
Maquinista de tanques de óleo (fabricação e conservação de alimentos)
Operador de aparelho de cocção (na industrialização e conservação de frutas e legumes)
Operador de: autoclave, câmara de aquecimento e ventilação (na conservação de
alimentos)
Operador de câmara de defumar (na conservação de alimentos)
Operador de câmaras: frias, frigorificas
Operador de: digestor, instalação para produção de resfriamento de banha
Operador de: duplicador, extração de óleos e gorduras vegetais
Operador de: estufa de cozimento de alimentos, fábrica de rações, formulação de margarina
Operador de gordura (refinador)
Operador de: hidrogenação, hidrogenador de azeites, óleos e gorduras
Operador de máquina (na industrialização do pescado)
Operador de máquina de: branquear óleo comestível, leite de soja
Operador de máquina frigorífica
Operador de óleo e gordura (no refino)
Operador de prensa (resfriador de banha)
Operador de prensa de: preparação de rações balanceadas, fabricação de óleo
Operador de preparação de gordura
Operador de preparação de grão vegetais (na industria de óleos e gorduras)
Operador de produção de: farelo de ração, óleo
Operador de: resfriamento de banhas, seção de desidratados, tostador de farelo
Patoleiro, recortador, resfriador, salsicheiro (na industria de alimentos)
Pelador, tirador, torrador de castanha de caju
Pelador de frutas e legumes (na indústria alimentar)
Prensador de: frutas, sementes oleaginosas
Preparador de: banha, guarnições, ingredientes (na industria de alimentos)
Preparador de: miscelânea, ração de animais (na industria de rações balanceadas)
Proprietário, sócio (na produção de conservas de frutas, legumes, vegetais) - conta própria
Quebrador (no beneficiamento de castanha)
Recheador de azeitonas, refinador de óleo e gordura, ressalgador, salameiro, salgadeiro
Salgador de: alimentos, pescados, tripas
Salmorador, separadeira de carnes, toucinheiro, xarqueador
Secador de peixe ao sol (na industria do pescado)
Selecionador de castanha de: caju, pará
Tombador, varaleiro, volteador (em charqueada)
Trabalhador de fabricação de margarina
Trabalhador de: limpeza, preparação de pescado (na industrialização)
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Ajudante de: esterilização, preparação de leite, produção (na indústria de laticinios)
Ajudante de queijeiro
Auxiliar de: pasteurização, produção (na indústria de laticínios)
Controlador de pasteurização, operador de pasteurizador (na indústria de laticínios)
Desnatador, encarregado de pasteurização, enfornador de manteiga, manteigueiro
Dono, empresário, industrial, proprietário, sócio (na fabricação de laticínios) - conta
própria
Esterilizador de produtos lácteos, higienizador de leite, pasteurizador
Moldeador, salgador de: manteiga, queijo
Operador de: descarga de leite, desnatadeira, leito de resfriamento, queijeira
Operador de máquina de: homogeneização de leite, desnatadeira (na industria de laticínios)
Operador, trabalhador de tratamento de leite e fabricação de laticínios
Preparador de laticínios, pulverizador de leite em pó, queijeiro
Preparador de leite: condensado, em pó
Refrigerador de leite e produtos lácteos, trabalhador de confecção de creme de leite
Trabalhador da fabricação de: iogurte, laticínio, leite em pó, queijo
Abastecedor, cassaco, encarregado de mistura (em padaria)
Ajudante, auxiliar de forno (em padaria)
Ajudante de: panificação, patisseiro
Alfeloeiro, bomboneiro, bomboniere, caramelista, compoteiro de doces
Amassador, enfornador de pão
Auxiliar de confeitaria
Balateiro, baleiro, espichador, preparador de doces em massa (na fabricação)
Biscoiteiro, cavaqueira, cortador de massas, encarregado de rotisserie (na fabricação)
Bolacheiro, boleiro, chocolateiro, cilindreiro, masseiro (na industria alimenticia)
Confeiteiro - incl. de bolo, ajudante, auxiliar
Doceira, doceiro (na fabricação) - incl. auxiliar
Enrolador de: biscoito, padaria (na fabricação)
Laminador de massas alimentícias, estendedor de macarrão (na fabricação)
Macarroneiro, pasteleiro (na fabricação) - incl. ajudante, aprendiz
Masseiro (padeiro)
Masseiro de: biscoito, macarrão, pão
Misturador, operador de preparo de massas alimentícias (na fabricação)
Operador de forno, forneiro de padaria (na fabricação de pães, bolachas e similares)
Padeiro (na fabricação) - incl. confeiteiro, ajudante, auxiliar, aprendiz
Panificador, pastificador, patisseiro, patissier, pizzaiolo (na fabricação)
Preparador de massa: alimentícia, para recheio
Preparador de massas alimentícias (na: fabricação, indústria de alimentos) - incl. ajudante
Sorveteiro (na fabricação)
Trabalhador da fabricação de: chocolate, sorvete

Operadores de instalações de produção e distribuição de energia, utilidades, captação,
tratamento e distribuição de água
8601
8601
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8601
8601
8601
8601
8601
8601

Chefe de dique ou varadouro, subinspetor de usina, supervisor da produção de utilidades
Chefe de usina: térmica, termoelétrica, tratamento de água
Contramestre, mestre (na produção e distribuição de: energia elétrica, gás)
Contramestre, mestre (no abastecimento, captação e distribuição de água)
Contramestre, mestre (no serviço de esgotos, esgotamento sanitário)
Mestre de geradores reguladores (na distribuição de energia)
Mestre de oficina de: eletricidade, encanamento
Mestre: eletricista de rede-aérea, foguista de embarcações
Mestre encanador (no serviço de água e esgoto)
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Ajudante de operador de usina hidrelétrica
Maquinista de usina termoelétrica, operador de tratamento de hidrelétrica
Operador auxiliar de usina termelétrica
Operador de: casa de força, turbinas (na produção de energia elétrica)
Operador de central: elétrica, hidrelétrica, termelétrica
Operador de: hidrelétrica, reator nuclear, turbinas de central elétrica
Operador de instalação de produção de energia elétrica
Operador de usina: diesel, elétrica, hidrelétrica, térmica, termodiesel, termoelétrica
Operador de usina: termogás, termovapor
Ajudante de operador de quadro energia
Despachador de carga (na distribuição de energia elétrica)
Despachador, distribuidor de cargas de energia elétrica
Operador de eletricidade
Operador de quadro de alimentação (na distribuição de energia elétrica)
Operador de quadro de distribuição de energia elétrica
Operador de subestação - incl. ajudante
Operador de subestação: conversora, de casa-de-força, de energia elétrica
Abastecedor de: caldeiras, locomotivas
Ajudante, auxiliar de foguista
Ajudante de: maquinista de caldeira, operação de condensadores e evaporadores
Ajudante de operador de: caldeira, compressor
Alimentador, controlador, foguista de caldeira
Cabo de fogo de caldeira, caldeirista, incinerador de resíduos
Caldeireiro (em navio)
Caldeirista-foguista, manipulador de máquinas a vapor e caldeiras
Carvoeiro (no transporte: ferroviário, marítimo)
Compressorista (na extração mineral)
Compressorista, maquinista de compressor de ar, operador de bateria de gás de hulha
Fogueiro de: embarcação, trem
Foguista - excl. de borracha e metalurgico
Foguista de caldeira: a vapor, de embarcação, de trem
Foguista de embarcações - incl. ajudante, auxiliar
Foguista de locomotiva - incl. a vapor, auxiliar
Foguista: de tanoaria, operador
Foguista de trem - incl. ajudante, auxiliar
Maquinista de caldeira a vapor (na industria textil)
Maquinista: de embarcações, foguista
Operador de bomba de: descarga de óleo, oleoduto
Operador de caldeira - excl. na industria do papel e borracha
Operador de: caldeira a vapor, equipamento de compressor de ar
Operador de: casa de bomba, torre de resfriamento, poço de carepa
Operador de: gaseificação de carvão, instalação de calefação
Operador de máquina de compressão de ar
Operador de sistema de: ar comprimido, distribuição de óleo
Operador de turbina: a vapor, de gás
Controlador, manobreiro, operador de distribuição de água
Operador de: abastecimento de água, bomba hidráulica
Operador de: bomba de água, máquina (na captação e distribuição de agua)
Operador de: canal de desenlodamento, comportas reguladoras (no serviço de água)
Operador de estação de: bombeamento, tratamento de água - incl. ajudante
Operador de hidrogenação e clarificação, regulador de água
Operador de: instalação de tratamento, sistemas de água
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Operador de tratamento e bombeamento d'água
Tratador de água - excl. de piscina
Caldeirista, operador de forno de incineração
Operador de duplicador de tratamento de: esgotos, resíduos industriais, lixo
Operador de estação de tratamento biológico
Operador de estação de tratamento de: esgotos, resíduos industriais, lixo
Operador de: incinerador, instalação de incineração de resíduos
Operador de tratamento de: esgoto, lixo
Acondicionador, operador de oxigênio
Ajudante de operador de gás
Compressorista, maquinista, operador de compressor de gás
Controlador de gasômetro, operador de máquina de oxigênio
Engarrafador de gás, operador de limpeza de gases
Operador de engarrafamento de: gas, oxigênio
Operador de gás: carbônico, liquefeito, oxigênio, natural
Operador de: gasogênio, gasômetro, gás
Operador de: refrigeração, sistema de distribuição de gás
Ajudante maquinista de refrigeração
Operador de: ar-condicionado, central de refrigeração
Operador de: compressor, sistema de refrigeração
Operador de instalação de: ar-condicionado, refrigeração
Operador de máquina de fabricar gelo, geleiro (na fabricação)

Outros trabalhadores elementares industriais
8711

Auxiliar de serviços: diversos, gerais (na indústria)

Trabalhadores de reparação e manutenção mecânica
9101
9101
9101
9101
9101
9101
9101
9101
9101
9101
9101
9102
9102
9109
9109
9109
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9111
9111
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9111
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Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais
Encarregado de: turma, turno de manutenção mecânica
Encarregado de turno de operação de manutenção mecanizada
Encarregado mecânico
Mestre de lubrificação de maquinas e equipamentos
Mestre de manutenção de: cardas, equipamento de solda, fiação, oficina mecânica
Mestre de manutenção de fábrica (máquinas)
Mestre de manutenção de máquinas: de estampar tecidos, operatrizes, texteis
Mestre de manutenção de: refrigeração, tecelagem
Mestre de manutenção: industrial de máquinas texteis, mecânica
Mestre mecânico de: conicaleira, fiação (na industria têxtil)
Líder, mestre de manutenção mecânica de veiculos
Mestre de oficina de: automóveis, transporte, veículos motorizados
Supervisor de trabalhadores da conservação - excl. de maquinas, equipamentos e veiculos
Supervisor de trabalhadores da manutenção - excl. de maquinas, equipamentos e veiculos
Supervisor de trabalhadores da reparação - excl. de maquinas, equipamentos e veiculos
Inspetor de manutenção de motores de explosão - excl. de veiculos
Mecânico de afinação de motores - excl. de veiculos
Mecânico de bomba: injetora, diesel, hidráulica
Mecânico de manutenção de bombas
Mecânico de manutenção de: bombas centrífugas, compressores
Mecânico de manutenção de motores diesel - excl. de veículos automotores
Mecânico de manutenção de turbinas - excl. de: aeronaves, embarcações
Mecânico de motores diesel - excl. de veiculos: agricolas, pesados
Mecânico de motores - excl. de veiculos: agricolas, pesados

9111
9111
9111
9111
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9112
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113
9113

Mecânico de regulagem de motores diesel - excl. de veiculos
Mecânico de turbinas - excl. de avião e marítima
Mecânico diesel - incl. auxiliar - excl. de veiculos
Mecânico reparador de bombas hidráulicas
Ajudante de mecânica de refrigeração industrial
Mecânico de: ar-condicionado, bombas de refrigeração, climatização
Mecânico de manutenção de aparelhos de: calefação, ventilação, refrigeração
Mecânico de manutenção de: ar condicionado, refrigerador
Mecânico de manutenção de bombas: de refrigeração, hidráulicas
Mecânico de manutenção de geladeira - incl. ajudante, auxiliar
Mecânico de máquina de ventilação
Mecânico de refrigeração: comercial, industrial - incl. ajudante
Ajudante de conservação, manutenção mecânica de maquinas industriais
Ajudante, auxiliar de mecânico de: linotipo, manutenção industrial
Ajudante de mecânico de manutenção de maquinas industriais
Ajudante de mecânico de usina termoelétrica
Ajustador de maquinas industriais
Aprendiz de mecânica de manutenção
Assistente técnico de manutenção de máquinas e equipamentos
Auxiliar de: conservação de máquinas, mecânico de teares
Auxiliar de mecânica de máquina de costura
Auxiliar de mecânico de: máquinas, motores industriais
Imediato de oficina mecânica de máquinas
Inspetor de: assistência técnica mecânica, manutenção preventiva
Inspetor, instrumentista mecânico
Mecânico de: bobinadeira, caldeiras, fiação, fieiras, gerador, hidrelétrica e subestação
Mecânico de equipamento: pneumático, industrial
Mecânico de estamparia (máquinas têxteis)
Mecânico de: linotipo, máquina industrial, penteadeiras, prensas, serra, teares
Mecânico de manutenção de: beneficiamento de tecidos, bobinadeira (na indústria têxtil)
Mecânico de manutenção de: cardas, equipamentos hidropneumáticos, espuladeira
Mecânico de manutenção de: fábrica de latas, ferramentaria, fiandeira, fundição
Mecânico de manutenção de: instalações industriais, laminação, linotipo, litografia
Mecânico de manutenção de máquina de: calçado, cortar, curtume, embalagem
Mecânico de manutenção de máquina de: papel, rotular, tecelagem, acondicionar
Mecânico de manutenção de máquina de costura
Mecânico de manutenção de máquinas: de fundição, ferramentas (usinagem de metais)
Mecânico de manutenção de máquinas e equipamentos auxiliares para confecção de roupas
Mecânico de manutenção de máquinas: gráficas, heliográficas, hidráulicas, industriais
Mecânico de manutenção de máquinas: maçaroqueiras, operatrizes
Mecânico de manutenção de máquinas para fabricação de: bebidas,massas alimentícias
Mecânico de manutenção de máquinas para fabricação de produtos alimentícios
Mecânico de manutenção de: máquinas têxteis, teares, termelétrica, usinagem
Mecânico de manutenção hidráulica, reparador de máquinas
Mecânico de máquinas de: pregos, embalagem, ferramentas, lavrar madeira, malharia
Mecânico de máquinas de pasteurização
Mecânico de máquinas: gráficas, ferramentas para metais
Mecânico de: máquinas regravadoras, rotativa (na indústria gráfica)
Mecânico de: urdideira e engomadeira, usina termelétrica
Mecânico: escafandrista, gráfico, reparador de máquinas industriais, têxtil
Oficial de manutenção: hidráulica, mecânica
Operador de manutenção de máquinas incl. de usinagem

9113
9131
9131
9131
9131
9131
9131
9131
9131
9131
9131
9131
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9141
9142
9143
9143
9143
9143
9143
9143
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144

Reformador de pentes (máquinas têxteis)
Ajudante de mecânico de máquinas pesadas
Mecânico de campo de: construção civil, maquinas agricolas
Mecânico de: elevador, empilhadeira, equipamento pesado, escavadeira, estiva
Mecânico de manutenção de: aparelhos de levantamento, elevador
Mecânico de manutenção de: equipamento de mineração, pontes-rolantes, tratores
Mecânico de manutenção de: máquina de construção civil, terraplenagem
Mecânico de manutenção de máquinas: agrícolas, pesadas
Mecânico de máquina: agrícola, para trabalho de minas
Mecânico de: mineração, motores agrícolas, obras civis, perfuratrizes, ponte-rolante
Mecânico de: recravadeira, trator
Reparador de alavanca de bombas (em poços de petróleo e gás)
Ajudante de manutenção de aeronaves
Ajudante, auxiliar de mecânico de avião
Especialista (em manutenção de aviões)
Inspetor de avião, operador de pista (mecânico de aeronaves)
Mecânico: aeronáutico, hidráulico de aviões
Mecânico de: aeronaves, aviação, avião
Mecânico de: bordo, cabine de aeronaves
Mecânico de: helicóptero, motores de avião, pista de aeronaves
Mecânico de manutenção de: aeronaves, aviões, helicópteros
Mecânico de manutenção de sistema hidráulico de: helicóptero, aeronaves
Mecânico de sistema de combustível de aviões
Mecânico: de turbinas de avião, encarregado de manutenção de aeronave
Mecânico de: turbinas maritimas, manutenção naval (em terra)
Mecânico de: locomotivas e vagões, trem Morgan
Mecânico de manutenção de: locomotiva, veículos ferroviários
Mecânico de manutenção de máquinas a vapor de movimento alternativo
Mecânico: ferroviário, reparador de vagões
Operador de força motriz
Truqueiro (em ferrovias) - incl. ajudante
Afinador de motores de: automóveis, veículos a diesel
Ajudante de manutenção de veículos
Ajudante, auxiliar de mecânica de motor a explosão de veiculos
Ajudante, auxiliar de mecânico de: automóveis, carros, motocicleta, ônibus, veículos
Ajustador, instalador de freios de veiculos
Alinhador de: direção, rodas
Brequista (excl. no transporte ferroviário)
Calibrador mecânico de tambor, conservador de veículos
Comerciante (no serviço de manutenção de veículos automotores) - conta própria
Comerciante (no serviço de reparação de veículos automotores) - conta própria
Comerciante (no serviço de reparação e manutenção de motocicletas) - conta própria
Comerciario (no serviço de manutenção de veículos automotores) - conta própria
Comerciario (no serviço de reparação de veículos automotores) - conta própria
Comerciario (no serviço de reparação e manutenção de motocicletas) - conta própria
Dono, empresário (na manutenção e reparação de veículos automotores) - conta própria
Encarregado de: montagem de caixa diferencial, oficina de veículos
Imediato de oficina mecânica de manutenção
Inspetor de: manutenção, oficina de veículos
Mecânico de: amortecedores, automóvel, câmbio, caminhões, carros, chassis
Mecânico de conservação de veículos
Mecânico de: diesel e eletricidade, testes de automotores

9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9144
9151
9151
9151
9152
9153
9154
9191
9191
9191
9191
9191
9191
9191
9192
9192
9193
9193

Mecânico de: direção, freios de automóveis, motocicletas, motonetas
Mecânico de: eixos, radiadores, socorro, suspensão de veiculos
Mecânico de manutenção de: automóveis carros motocicletas
Mecânico de manutenção de caminhão ônibus incl. a diesel
Mecânico de manutenção de veículos automotores - incl. a diesel
Mecânico de motor a: álcool, diesel, explosão, gasolina de veiculos
Oficial, retificador mecânico de veículos
Proprietário, sócio (na manutenção e reparação de veículos automotores) - conta própria
Retificador de motores a: álcool, diesel, explosão, gasolina de veiculos
Retificador de motores de: automóveis, carros, veículos
Subencarregado de oficina de veículos
Mecânico de manutenção de: aparelhos de precisão, balanças
Mecânico recondicionador de medidores
Mecânico reparador de: aparelhos de medição, balanças, hidrômetros
Encordoador, reparador de instrumentos musicais (na reparação)
Reparador de equipamentos e instrumentos médicos-hospitalares - excl. técnicos
Reparador de equipamentos fotográficos
Ajudante de: lubrificação, mecânico lubrificador
Auxiliar de lubrificador de veículos
Azeitador, engraxador, engraxeiro, graxeiro de máquinas
Limpador de máquinas, Lubrificador industrial
Lubrificador de: aparelhos de levantamento, automóveis, máquinas de terraplenagem
Lubrificador de: caminhões, carros, embarcações, máquinas, ônibus, veículos automotores
Maquinista azeitador, mecânico lubrificador
Mecânico de manutenção de máquinas: cortadoras de grama, roçadeira
Mecânico de manutenção de motosserra
Mecânico de manutenção, montador de bicicletas (na reparação)
Mecânico, reparador de: aparelhos esportivos, equipamentos de ginastica, bicicletas

Polimantenedores
9501
9501
9501
9501
9501
9502
9503
9511
9511
9511
9511
9511
9511
9511
9511
9511
9511
9511
9511
9511
9511
9511

Encarregado de manutenção elétrica de sistemas operacionais
Encarregado de: turmas de eletricista, turno de manutenção elétrica
Encarregado eletricista de instalações
Mestre de: manutenção elétrica, equipamentos, eletrônica
Mestre enrolador de motor
Encarregado de manutenção elétrica de veículos
Supervisor de manutenção eletromecânica
Ajudante de manutenção elétrica
Artífice de manutenção eletrica e eletronica
Auxiliar de técnico de eletrônica
Consertador de aparelhos elétricos
Eletricista (em assistência técnica)
Eletricista: aferidor, ajustador, chefe
Eletricista de manutenção de máquinas: comerciais, industriais - incl. ajudante, auxiliar
Eletricista de manutenção: especializado, industrial - incl. ajudante, auxiliar
Eletricista de: reparos especializados, teleimpressoras industriais
Especialista (em equipamentos e sistemas elétricos)
Instalador-reparador de: aparelhos elétricos e eletrônicos, equipamentos de força
Líder de: manutenção elétrica, reparos, testes elétricos
Mecânico de manutenção e instalação elétrica
Operador, revisor eletricista
Operador eletro-hidráulico

9511
9511
9513
9531
9531
9531
9531
9531
9531
9531
9531
9531
9531
9531
9531
9541
9541
9541
9541
9542
9542
9542
9542
9542
9542
9543
9543
9543
9543

Reparador de aparelhos: elétricos, eletrônicos
Reparador de: caixas, rede elétrica
Instalador de alarme - incl. residenciais
Ajudante, auxiliar de eletricista de veículos
Eletricista de: automóveis, carros, embarcações
Eletricista de instalações de: aeronaves, embarcações, máquinas operatrizes
Eletricista de instalações de veículos automotores
Eletricista de veículos de máquinas operatrizes
Eletricista de veículos: ferroviários, rodoviários
Especialista (em sistema elétrico de aviões)
Inspetor eletricista de veículos automotores
Instalador de: auto-rádio, equipamentos de som de veículos
Instrumentista de aviões
Mecânico de manutenção de fiação de veículos automotores
Mecânico eletricista de: automóveis, aviões, veículos automotores
Mecânico de manutenção de instalações mecânicas de edifício
Mecânico de manutenção e eletricista, operador eletromecânico
Mecânico eletricista: de raios X, montador
Operador de: equipamentos elétricos, manutenção eletromecânica
Auxiliar de manutenção, consertador de: rádio, tv, televisor
Dono, empresário (na manutenção e reparação de eletrodomésticos) - conta própria
Mecânico de: eletrodomésticos, fogão, rádio, televisão, tv, aparelhos domésticos
Proprietário, sócio (na manutenção e reparação de eletrodomésticos) - conta própria
Radiomecânico
Reparador de aparelhos eletrodomésticos - incl. de: rádio, televisão, tv, antenas
Consertador de máquinas de escritório, Mecanógrafo (mecânico de máquina de escrever)
Eletricista (mecânico de manutenção de teleimpressoras)
Mecânico de manutenção de máquina de: somar, escritório
Mecânico de máquina de: escrever, escritório, registrar, calcular - incl. ajudante, auxiliar

Outros trabalhadores da conservação, manutenção e reparação
9911
9911
9911
9911
9911
9911
9911
9911
9911
9912
9913
9913
9913
9913
9913
9913
9914
9914
9921
9921
9922

Auxiliar de manutenção de linha férrea
Biteiro, capinador (no transporte ferroviário)
Conservador de: estrada de ferro, ferrocarril, ferrovias, linhas e vias permanentes
Conservador de: linhas férreas, via permanente ferroviaria
Feitor de: conservação, manutenção de ferrovias, linhas férreas
Guarimpeiro, socador, tuco (na conservação de ferrovias)
Montador de: taludes de concreto, telas metálicas (na conservação de ferrovias)
Trabalhador de conservação de ferrovias
Trabalhador de: linha, pista férrea (conservador de ferrovias)
Mantenedor de equipamentos de parques de diversões e similares
Funileiro, lanterneiro de automóveis (na manutenção e reparação) - incl. ajudante, auxiliar
Funileiro, lanterneiro de carros (na manutenção e reparação) - incl. ajudante, auxiliar
Funileiro, lanterneiro de veículos (na manutenção e reparação) - incl. ajudante, auxiliar
Latoeiro de: automóveis, carros, veículos (na manutenção e reparação)
Pintor de: automóveis carros motos veículos(na reparação e reparação) - incl. auxiliar
Vidraceiro automóveis, carros, veículos (na manutenção e reparação)
Auxiliar de conservação de: barragens, obras civis
Limpador de fachadas - incl. com jato
Borracheiro (na reparação de pneus) - incl. ajudante, auxiliar
Consertador de pneus, emendador de câmaras de ar
Cantoneiro, cassaco, cossaco, garimpeiro, guarimpeiro, socador (na conservação de

9922
9922

rodovias)
Conservador de: estradas de rodagem, via permanente - excl. ferroviaria
Trabalhador de: conserva, conservação de rodovias

Ocupações mal definidas ou não declaradas
9988
9999
9999

Ocupação mal: definida, especificada
Sem, falta: declaração, informação, preenchimento
Em branco, nada

ANEXO III
COMPOSIÇÃO DOS GRUPAMENTOS DE ATIVIDADE
CÓDIGO

DENOMINAÇÕES
AGRÍCOLA
Agricultura, pecuária e serviços relacionados com estas atividades

01101
01102
01103
01104
01105
01106
01107
01108
01109
01110
01111
01112
01113
01114
01115
01116
01117
01118
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
01208
01209
01300
01401
01402
01500

Cultivo de arroz
Cultivo de milho
Cultivo de outros cereais para grãos
Cultivo de algodão herbáceo
Cultivo de cana-de-açúcar
Cultivo de fumo
Cultivo de soja
Cultivo de mandioca
Cultivo de outros produtos de lavoura temporária
Cultivo de hortaliças, legumes e outros produtos da horticultura
Cultivo de flores, plantas ornamentais e produtos de viveiro
Cultivo de frutas cítricas
Cultivo de café
Cultivo de cacau
Cultivo de uva
Cultivo de banana
Cultivo de outros produtos de lavoura permanente
Cultivos agrícolas mal especificados
Criação de bovinos
Criação de outros animais de grande porte
Criação de ovinos
Criação de suinos
Criação de aves
Apicultura
Sericicultura
Criação de outros animais
Criação de animais mal especificados
Produção mista: lavoura e pecuária
Atividades de serviços relacionados com a agricultura
Atividades de serviços relacionados com a pecuária - exceto atividades veterinárias
Caça, repovoamento ciegético e serviços relacionados
Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados com estas atividades

02001

Silvicultura e exploração florestal

02002

Atividades de serviços relacionados com a silvicultura e a exploração florestal
Pesca, aqüicultura e atividades dos serviços relacionados com estas atividades

05001
05002

Pesca e serviços relacionados
Aquicultura e serviços relacionados

INDÚSTRIA (indústria de transformação + outras atividades industriais)

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
Fabricação de produtos alimentícios e bebidas
15010
15021
15022
15030
15041
15042
15043
15055

Abate e preparação de carne e pescado
Produção de conservas de frutas, legumes e outros vegetais
Produção de gorduras e óleos vegetais
Fabricação de produtos do laticínio
Fabricação e refino do açúcar
Torrefação e moagem de café
Fabricação de outros produtos alimentícios
Fabricação de bebidas

16000

Fabricação de produtos do fumo

Fabricação de produtos do fumo
Fabricação de produtos têxteis
17001
17002

Beneficiamento de fibras, fiação e tecelagem
Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário
Confecção de artigos do vestuário e acessórios

18001
18002

Confecção de artigos do vestuário e acessórios - exceto sob medida
Confecção sob medida de artigos do vestuário e acessórios
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e
calçados

19011
19012
19020

Curtimento e outras preparações de couro
Fabricação de artefatos de couro
Fabricação de calçados

20000

Fabricação de produtos de madeira

21001
21002

Fabricação de celulose, papel e papelão liso, cartolina e cartão
Fabricação de papelão corrugado e de embalagens e artefatos de papel e papelão

Fabricação de produtos de madeira
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel

Edição, impressão e reprodução de gravações
22000

Edição, impressão e reprodução de gravações
Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e
produção de álcool

23010
23020
23030
23400

Coquerias
Fabricação de produtos do refino do petróleo
Elaboração de combustíveis nucleares
Produção de álcool

24010
24020
24030
24090

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
Fabricação de produtos farmacêuticos
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e perfumaria
Fabricação de produtos químicos diversos

25010
25020

Fabricação de produtos de borracha
Fabricação de produtos de plástico

26010
26091
26092

Fabricação de vidro e produtos de vidro
Fabricação de produtos cerâmicos
Fabricação de produtos diversos de minerais não-metálicos

Fabricação de produtos químicos

Fabricação de artigos de borracha e plástico

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos

Metalurgia básica
26010
26091
26092

Fabricação de vidro e produtos de vidro
Fabricação de produtos cerâmicos
Fabricação de produtos diversos de minerais não-metálicos

28001
28002

Fabricação de produtos de metal - exceto máquinas e equipamentos
Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais

Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos

Fabricação de máquinas e equipamentos
29001
29002

Fabricação de máquinas e equipamentos - exceto eletrodomésticos
Fabricação de eletrodomésticos
Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática

30000

Fabricação de máquinas de escritório e equipamentos de informática
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos

31001
31002

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos diversos - exceto para
Fabricação de material elétrico para veículos
Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de
comunicações

32000

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicação
Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares,
instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial,
cronômetros e relógios

33001

33005

Fabricação de aparelhos e equipamentos médico-hospitalares
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exceto para
controle de processos industriais
Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados
a automação industrial e controle do processo produtivo
Fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais ópticos, fotográficos e
cinematográficos
Fabricação de cronômetros e relógios

34001
34002
34003

Fabricação e montagem de veículos automotores
Fabricação de cabines, carrocerias, reboques e peças para veículos automotores
Recondicionamento ou recuperação de motores de veículos automotores

33002
33003
33004

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias

Fabricação de outros equipamentos de transporte
35010
35020
35030
35090

Construção e reparação de embarcações
Construção e montagem de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes
Construção, montagem e reparação de aeronaves
Fabricação de equipamentos de transporte diversos

36010
36090

Fabricação de artigos do mobiliário
Fabricação de produtos diversos

Fabricação de móveis e indústrias diversas

Reciclagem
37000

Reciclagem

OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
Extração de carvão mineral
10000

Extração de carvão mineral
Extração de petróleo, gás natural e serviços relacionados

11000

Extração de petróleo, gás natural e serviços relacionados

12000
13001
13002

Extração de minerias radioativos
Extração de minérios de metais preciosos
Extração de minerais metálicos - exceto metais preciosos e radioativos

Extração de minerais metálicos

Extração de minerais não-metálicos
14001
14002
14003
14004

Extração de pedras e outros materiais para construção
Extração de pedras preciosas e semi-preciosas
Extração de outros minerais não-metálicos
Extração de minerais mal especificados

40010
40020

Produção e distribuição de energia elétrica
Produção e distribuição de gás através de tubulações

Eletricidade, gás e água quente

Captação, tratamento e distribuição de água
41000

Captação, tratamento e distribuição de água

CONSTRUÇÃO
Construção
45999

Construção civil - preparação do terreno, construção de edifícios e obras de engenharia
civil, obras de instalações e obras de acabamento

45005

Aluguel de equipamentos de construção e demolição com operários

COMÉRCIO E REPARAÇÃO
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e comércio a
varejo de combustíveis
50010
50020
50030
50040
50050

Comércio de veículos automotores
Serviços de reparação e manutenção de veículos automotores
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores
Comércio, manutenção e reparação de motocicletas
Posto de combustíveis
Comércio a varejo e por atacado e reparação de objetos pessoais e domésticos

53010
53020
53030
53041
53042
53050
53061
53062
53063
53064
53065
53066
53067
53068
53070
53080
53090
53101

Representantes comerciais e agentes do comércio
Comércio de produtos agropecuários
Comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
Comércio de fios têxteis, tecidos, artefatos de tecidos e armarinho
Comércio de artigos do vestuário, complementos e calçados
Comércio de madeira, material de construção, ferragens e ferramentas
Comércio de eletrodomésticos, móveis e outros artigos de residência
Comércio de livros, jornais, revistas e papelaria
Comércio de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, odontológicos, cosméticos
Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos - exceto eletrodomésticos
Comércio de combustíveis - exceto posto de combustíveis
Comércio de resíduos e sucatas
Comércio de produtos extrativos de origem mineral
Comércio de mercadorias em geral - inclusive mercadorias usadas
Supermercado e Hipermercado
Lojas de departamento e outros comércios não especializados, sem predominância de
Comércio varejista de artigos em geral por catálogo, televisão, internet e outros meios
Comércio varejista realizado em postos móveis, instalados em vias públicas ou em

53102
53111
53112
53113

Outros tipos de comércio varejista, não realizado em lojas
Reparação e manutenção de eletrodomésticos
Reparação de calçados
Reparação de objetos pessoais e domésticos - exceto de eletrodomésticos e calçados

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
55010
55020
55030

Alojamento e alimentação
Alojamento
Ambulantes de alimentação
Outros serviços de alimentação - exceto ambulantes

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E COMUNICAÇÃO
Transporte terrestre
60010
60020
60031
60032
60040
60091
60092

Transporte ferroviário
Transporte metroviário
Transporte rodoviário de cargas - exceto de mudanças
Transporte rodoviário de mudanças
Transporte rodoviário de passageiros
Transporte em bondes, funiculares, teleféricos ou trens próprios para exploração de
Transporte dutoviário

61000

Transporte aquaviário

62000

Transporte aéreo

63010
63021
63022
63030

Carga e descarga, armazenamento e depósitos
Atividades auxiliares aos transportes
Organização do transporte de cargas
Agências de viagens e organizadores de viagens

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

Correios e telecomunicações
64010
64020

Atividades de correio
Telecomunicações

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
75011
75012
75013
75014
75015
75016
75017
75020

Administração pública, defesa e seguridade social
Administração do Estado e da política econômica e social - Federal
Administração do Estado e da política econômica e social - Estadual
Administração do Estado e da política econômica e social - Municipal
Forças Armadas
Outros serviços coletivos prestados pela administração pública - Federal
Outros serviços coletivos prestados pela administração pública - Estadual
Outros serviços coletivos prestados pela administração pública - Municipal
Seguridade social

EDUCAÇÃO, SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS
Educação
80011
80012
80090

Educação regular, supletiva e especial pública
Educação regular, supletiva e especial particular
Outras atividades de ensino
Saúde e serviços sociais

85011
85012

Saúde pública
Saúde particular

85013
85020
85030

Outras atividades de saúde
Serviços veterinários
Serviços sociais

OUTROS SERVIÇOS COLETIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS
Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas
90000

Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas
Atividades associativas

91010
91020
91091
91092

Atividades de organizações sindicais
Atividades de organizações empresariais, patronais e profissionais
Atividades de organizações religiosas e filosóficas
Outras atividades associativas

92011
92012
92013
92014
92015
92020
92030
92040

Produção de filmes cinematográficos e fitas de vídeo
Distribuição e projeção de filmes e de vídeos
Atividades de rádio
Atividades de televisão
Outras atividades artísticas e de espetáculos
Atividades de agências de notícias
Bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais
Atividades desportivas e outras relacionadas ao lazer

Atividades recreativas, culturais e desportivas

Serviços pessoais
93010
93020
93030
93091
93092

Lavanderias e tinturarias
Cabeleireiros e outros tratamentos de beleza
Atividades funerárias
Atividades de manutenção do físico corporal
Outras atividades de serviços pessoais

SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Serviços domésticos
95000

Serviços domésticos

OUTRAS ATIVIDADES
Intermediação financeira, exclusive seguros e previdência privada
65000

Intermediação Financeira

66000

Seguros e previdência privada

67010
67020

Atividades auxiliares da intermediação financeira
Atividades auxiliares dos seguros e da previdência privada

70001
70002

Atividades imobiliárias - exceto condomínios prediais
Condomínios prediais

Seguros e previdência privada
Atividades auxiliares da intermediação financeira

Atividades imobiliárias

Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e
de objetos pessoais e domésticos
71010
71020
71030

Aluguel de veículos
Aluguel de máquinas e equipamentos
Aluguel de objetos pessoais e domésticos

72010

Atividades de informática

Atividades de informática e conexas

72020

Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática

73000

Pesquisa e desenvolvimento

74011
74012
74021
74022
74030
74040
74050
74060
74090

Atividades jurídicas; de contabilidade; e de pesquisas de mercado e opinião pública
Atividades de assessoria em gestão empresarial
Serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico especializado
Ensaios de materiais e de produtos; análise de qualidade
Publicidade
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra
Investigação, vigilância e segurança
Atividades de imunização, higienização e de limpeza em prédios e em domicílios
Outros serviços prestados às empresas

Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas
Serviços prestados principalmente às empresas

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
99000

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

ATIVIDADES MAL DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS
Atividades mal definidas ou não declaradas
99888
99999

Atividades mal definidas
Sem declaração de atividade

ANEXO IV
RELAÇÃO DE CÓDIGOS DE ATIVIDADE
Agricultura, pecuária e serviços relacionados com estas atividades
01101
01101
01102
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01103
01104
01104
01105
01105
01106
01106
01107
01108
01108
01108
01108
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109

Arroz, cultivo de
Rizicultura
Milho, cultivo de
Alpiste, cultivo de
Aveia, qualquer tipo, cultivo de
Centeio, cultivo de
Cereais, exclusive arroz e milho, cultivo de
Cevada, cultivo de
Milho zaburro, cultivo de
Painco, cultivo de
Sarraceno (trigo), cultivo de
Sorgo, qualquer tipo; cultivo de
Trigo preto, cultivo de
Trigo, cultivo de
Triticale, cultivo de
Triticultura
Algodao herbaceo, cultivo de
Cotonicultura (algodao herbaceo)
Cana-de-acucar, cultivo de
Canavial
Fumicultura
Fumo, cultivo de
Soja, cultivo de
Aipim, cultivo de
Macacheira, cultivo de
Mandioca, cultivo de
Maniva (muda de mandioca), cultivo de
Abacaxi, cultivo de
Abobora, cultivo de
Alfafa, cultivo de
Amendoim, cultivo de
Ananas, cultivo de
Azevem (forrageira para corte), cultivo de
Batata inglesa, cultivo de
Braquiaria, cultivo de
Cana forrageira, cultivo de
Canhamo, cultivo de
Capim, qualquer tipo; cultivo de
Cara, cultivo de
Colza, cultivo de
Crotolaria, cultivo de
Ervilha em grao, cultivo de
Fava, cultivo de
Feijao de porco, cultivo de
Feijao, cultivo de
Forrageiras, cultivo de

01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01109
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110

Forragem, cultivo de
Gergelim (semente), cultivo de
Girassol (grao) , cultivo de
Jerimum, cultivo de
Juta, cultivo de
Linho, cultivo de
Malva, cultivo de
Mamona, cultivo de
Melancia, cultivo de
Melao, cultivo de
Mucuna, cultivo de
Mucuna-ana, cultivo de
Palma christi, cultivo de
Palma forrageira, cultivo de
Rami, cultivo de
Ricino, cultivo de
Tomate industrial, cultivo de
Tremoco, cultivo de
Abobrinha verde, cultivo de
Acafrao, cultivo de
Acafroa, cultivo de
Acelga, cultivo de
Agriao, cultivo de
Aipo, cultivo de
Alcachofra, cultivo de
Alcaparras, cultivo de
Alecrim, cultivo de
Alface, cultivo de
Alfavaca, cultivo de
Alho porro ou poro, cultivo de
Alho, cultivo de
Almeirao, cultivo de
Anis verde, cultivo de
Aralia, cultivo de (produto horticola)
Araruta, cultivo de
Arruda, cultivo de
Aspargo, cultivo de
Azedinha, cultivo de
Bardana, cultivo de
Batata baroa, cultivo de
Beldroega, cultivo de
Berinjela, cultivo de
Bertalha, cultivo de
Beterraba, cultivo de
Branquinha, cultivo de
Brocolis, cultivo de
Bucha, cultivo de
Cabaca, qualquer tipo; cultivo de
Camomila, cultivo de
Caruru, cultivo de
Cebola, cultivo de
Cebolinha, cultivo de

01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110

Cenoura, cultivo de
Cerofolio, cultivo de
Cheiro verde, cultivo de
Chicoria, cultivo de
Chirivia, cultivo de
Chuchu, cultivo de
Coentro, cultivo de
Cogumelo, cultivo de
Couve de bruxelas, cultivo de
Couve tronchuda, cultivo de
Couve, cultivo de
Couve-chinesa, cultivo de
Couve-da-catalonha, cultivo de
Couve-de-bruxelas, cultivo de
Couve-de-rabano, cultivo de
Couve-flor, cultivo de
Couve-mineira, couve-crespa ou couve-manteiga, cultivo de
Couve-nabo, cultivo de
Couve-tronchuda, cultivo de
Curcuma, cultivo de
Erva cidreira, cultivo de
Erva-doce, cultivo de
Ervas medicinais, cultivo de
Ervilha (vagem), cultivo de
Escarola , cultivo de
Especiarias horticolas, cultivo de
Espinafre, cultivo de
Espinafre-de-nova zelandia, cultivo de
Esponja vegetal, cultivo de
Estevia, cultivo de
Gengibre, cultivo de
Gobo (ou bardana), cultivo de
Grao-de-bico, cultivo de
Guando, cultivo de
Horta
Hortalicas, cultivo de
Hortela, cultivo de
Hortela-pimenta, cultivo de
Horticultura
Horticultura, cultivo em casas de vegetação
Horticultura, cultivo em estuva
Horticultura, cultivo hidroponico
Horticultura, cultivo sob cobertura plastica- plasticultura
Horticultura, cultivo sobre cobertura
Horticultura,cultivo ao ar livre
Inhame, cultivo de
Jilo, cultivo de
Legumes, cultivo de
Lentilha, cultivo de
Losna, cultivo de
Lufa, cultivo de
Mandioquinha, cultivo de

01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01110
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111

Mandioquinha-salsa, cultivo de
Mangarito, cultivo de
Manjericao, cultivo de
Manjerona, cultivo de
Maxixe, cultivo de
Melao-de-sao-caetano, cultivo de
Menta, cultivo de
Morango, cultivo de
Mostarda, cultivo de
Nabica, cultivo de
Nabo, cultivo de
Olericultura
Olho de boi, cultivo de
Olho de dragao, cultivo de
Ora-pro-nobis, cultivo de
Oregano, cultivo de
Palmas, cultivo de
Pastinaca, cultivo de
Pepino, cultivo de
Picao-do-campo, cultivo de
Pimenta, exclusive do reino; cultivo de
Pimentao, cultivo de
Plantas horticolas de viveiro, cultivo de
Plantas horticolas para condimentos, cultivo de
Poejo, cultivo de
Quiabo, cultivo de
Rabanete, cultivo de
Rabano, cultivo de
Repolho, cultivo de
Rucula, cultivo de
Ruibarbo, cultivo de
Rutabaga, cultivo de
Salsa, cultivo de
Salvia, cultivo de
Serralha, cultivo de
Taioba, cultivo de
Tomate de mesa (estaqueado), cultivo de
Tomilho, cultivo de
Vagem (feijao em vagem), cultivo de
Anturio, cultivo de
Aralia, cultivo de (produto da floricultura)
Cravo, cultivo de
Crisantemo, cultivo de
Figo-da-india, cultivo de
Flores, cultivo de
Floricultura
Girassol (flor), cultivo de
Gladiolo, cultivo de
Grama, cultivo de
Lirio, cultivo de
Longana, cultivo de
Margarida, cultivo de

01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01111
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01112
01113
01113
01113
01114
01115
01115
01116
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117

Mudas de cacau, producao de
Mudas de cafe, cultivo de
Mudas de cafe, producao de
Mudas de caju, producao de
Mudas de laranja, producao de
Mudas de maca, producao de
Mudas de pessego, producao de
Mudas de seringueira, producao de
Mudas de uva, producao de
Orquidea, cultivo de
Palmas de santa rita (flor)
Plantas de viveiro, cultivo de
Plantas ornamentais, cultivo de
Rosa, cultivo de
Sementes de plantas ornamentais, producao de
Violeta, cultivo de
Violeta-africana, cultivo de
Viveiros de mudas, exclusive florestais
Xaxim, cultivo de
Bergamota, producao de
Cidra, cultivo de
Citricos, cultivo de
Citricultura
Grape-fruit (pomelo), cultivo de
Kinkan, cultivo de
Laranja, cultivo de
Lima, cultivo de
Limao, cultivo de
Mexerica, cultivo de
Poca, producao de
Pomelo, cultivo de
Ponkan, cultivo de
Tangelo, cultivo de
Tangor, cultivo de
Toranja, cultivo de
Cafe em grao, producao de
Cafe, beneficiamento de (associado ao cultivo)
Cafe, cultivo de
Cacau, cultivo de
Uva, cultivo de
Viticultura
Banana, cultivo de
Abacate, cultivo de
Acai, cultivo de
Acerola, cultivo de
Agave, cultivo de
Algodao arboreo, cultivo de
Ameixa, cultivo de
Amendoa, cultivo de
Amora, cultivo de
Araca, cultivo de
Araticum (fruta-de-conde), cultivo de

01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117

Azeitona, cultivo de
Baunilha, cultivo de
Caja-manga, cultivo de
Caju, cultivo de
Calabura, cultivo de
Canela, cultivo de
Caqui, cultivo de
Carambola, cultivo de
Castanha europeia, cultivo de
Ceriguela, cultivo de
Cha-da-india, cultivo de
Cherimolia, cultivo de
Coco-da-bahia, cultivo de
Coco-dende, cultivo de
Cominho, cultivo de
Cotonicultura (algodao arboreo)
Cravo-da-india, cultivo de
Cupuacu, cultivo de
Dende, cultivo de
Erva-mate, cultivo de
Figo, cultivo de
Framboesa, cultivo de
Fruta pao, cultivo de
Fruta-de-conde, cultivo de
Goiaba, cultivo de
Graviola, cultivo de
Groselha, cultivo de
Groselheira, cultivo de
Guarana, cultivo de
Jabuticaba, cultivo de
Jaca, cultivo de
Jaca, cultivo de
Jambo, cultivo de
Jamelao, cultivo de
Jatoba, cultivo de
Jenipapo, cultivo de
Kiwi, cultivo de
Lichia, cultivo de
Louro, cultivo de
Lupulo, cultivo de
Maca, cultivo de
Macadamia, cultivo de
Mamao, cultivo de
Manga, cultivo de
Mangaba, cultivo de
Mangustao, cultivo de
Maracuja, cultivo de
Marmelo, cultivo de
Nectarina, cultivo de
Noz peca, cultivo de
Noz-europeia, cultivo de
Noz-moscada, cultivo de

01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01117
01118
01118
01201
01201
01201
01201
01201
01202
01202
01202
01202
01202
01202
01202
01202
01202
01202
01202
01202
01202
01203
01203
01203
01203
01203
01204
01204
01204
01205

Palmito de acai, cultivo de
Palmito de pupunha, cultivo de
Palmito, cultivo de
Pequi, cultivo de
Pera, cultivo de
Pessego, cultivo de
Pimenta do reino, cultivo de
Pitomba, cultivo de
Pupunha, cultivo de
Quivi, cultivo de
Quiwi, cultivo de
Roma, cultivo de
Sagu, cultivo de
Sapoti, cultivo de
Seriguela, cultivo de
Seringueira para producao do latex, cultivo de
Sisal, cultivo de
Tamara, cultivo de
Tamarindo, cultivo de
Tungue, cultivo de
Urucum, cultivo de
Uvaia, cultivo de
Vime, cultivo de
Atividade agricola nao especificada
Pomar
Boi, inclusive para corte; criacao de
Gado bovino, de corte, leiteiro; criacao de
Leite de vaca, producao de
Semen de bovino, producao de
Vaca, criacao de
Asininos, criacao de
Bubalinos, criacao de
Bufalos, criacao de
Burros, criacao de
Cavalos, criacao de
Equinos, criacao de
Haras
Jumentos, criacao de
Leite de bufala, producao de
Muares, criacao de
Mulas, criacao de
Ponei, criacao de
Semen de equino, producao de
Carneiros, criacao de
Gado ovino, criacao de
La, producao de
Ovelhas, criacao de
Semen de ovino, producao de
Gado suino, criacao de
Pocilga
Porco, criacao de
Aves domesticas, criacao de

01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01205
01206
01206
01206
01206
01206
01206
01206
01206
01207
01207
01207
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01208
01209
01209
01300

Aves, criacao de
Avicultura
Codornas, criacao de
Faisao, criacao de
Frangos, criacao de
Galinaceos para corte, criacao de
Galinhas, criacao de
Gansos, criacao de
Granja de postura
Incubacao, producao de pintos
Marrecos, criacao de
Ovos de galinha e de codorna, producao de
Patos, criacao de
Pavao, criacao de
Perdizes, criacao de
Perus, criacao de
Pinto de 1 dia, criacao de
Abelhas, criacao de
Apiario
Apicultura
Cera de abelha, beneficiamento de
Cera de abelha, producao de
Geleia real, producao de
Mel de abelha, producao de
Propolis, producao de
Bicho-da-seda, criacao de
Casulos de bicho da seda , producao de
Sericultura
Animais domesticos, criacao de
Animais para pesquisa, criacao de
Bodes, criacao de
Cabras, criacao de
Cachorros, criacao de
Caes, criacao de
Canil
Coelhos, criacao de
Criacao de outros animais(caprinos,coelhos,bicho-da-seda,minhoca,animais
silvestres,escargo,caes,gatos,entre outros
Cunicultura
Escargot, criacao de
Gado caprino, criacao de
Gatos, criacao de
Helicicultura, criacao de escargot
Humus de minhoca, producao de
Jabuti; criacao, viveiro de
Jacare; criacao, viveiro de
Leite de cabra, producao de
Minhoca, criacao de
Tartaruga, criacao, viveiro de
Criacao de animais nao especificados
Pecuaria
Agropecuaria, producao mista lavoura e pecuaria

01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01401
01402
01402
01402
01402
01402
01402
01402
01402
01402
01402
01402

Adubacao
Agenciacao de boia fria, servico de
Agenciacao de mao-de-obra agricola, servico de
Aluguel de maquina e equipamento agricola, com operador, servico de
Aracao
Batatas, lavagem, limpeza, classificacao de
Beneficiamento de graos para sementes
Beneficiamento de sementes
Capina de lote, terreno, servico de
Colheita, servicos de
Combate a pragas, servico de
Contratantes de mao-de-obra para o setor agropecuario, servico de
Controle de pragas, servicos de
Descarocamento de algodao, servico de
Empreiteiro de mao-de-obra agricola, servico de
Equipamentos agricolas, com operador, locacao de
Exploracao de sistemas de irrigacao, servicos de
Gato, empreiteiro de mao-de-obra agricola; servico de
Gramado, plantio de
Irrigacao, servico de
Jardim; conservacao, servico de
Jardinagem; conservacao, servico de
Limpeza de lote, terreno, servico de
Limpeza e classificacao de produtos, servicos de
Locacao de boia-fria, servico de
Manejo de mercadorias, servicos de
Manutencao de areas verdes, servicos de
Manutencao de gramado de futebol, servicos de
Manutencao de jardins, servicos de
Mao de obra agricola, locacao de
Maquina agricola, com operador, locacao de
Maquinas e equipamentos agricolas, com operador, locacao de
Plantio de grama para recomposicao de areas
Plantio de mudas nos campos de cultivo, servico de
Poda de arvores, servico de
Preparacao de terra
Preparacao de terrenos de cultivo, servicos de
Pulverizacao aerea, servico de
Semeadura, servico de
Servicos relacionados com agricultura
Tratamento de cultivos, servico de
Adestramento de animais, exclusive caes de guarda
Agenciacao de mao-de-obra para pecuaria, servico de
Alojamento de animais domesticos, servicos de
Animais; hospedagem, guarda de
Classificacao de pintos, servicos de
Classificacao de produtos de origem animal, servico de
Estabulacao, cuidado e reproducao de animais nao proprios
Inseminacao artificial, servico de
Inspecao sanitaria, servico de
Limpeza de banheiro carrapaticida, servico de
Limpeza de galinheiros, servico de
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Manejo de animais (conducao, pastoreio), servico de
Secagem de pintos, servicos de
Servicos relacionados com a pecuaria
Tosquiamento de ovelhas, servico de
Animais silvestres, caça de
Caça
Minhoca para pesca, extraçao, coleta de

Silvicultura, exploração florestal e serviços relacionados com estas atividades
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Abate de arvores plantadas e nativas
Abiu, cultivo de
Abiu, exploracao de
Abiu, extracao de
Abrico, extracao de
Acacia-negra, cultivo de
Acai, extracao de
Acai-fruto, extracao de
Acai-palmito, extracao de
Algarobeira, cultivo de
Amendoa-de-babacu, extracao de
Andiroba, cultivo de
Angico (casca), extracao de
Angico, cultivo de
Araucaria, cultivo de
Ariaua, exploracao de
Arvore, inclusive mudas; cultivo de
Arvore, inclusive mudas; cultivo de
Arvore; abate, corte, extracao de
Babacu, extracao de
Bacaba, extracao de
Bacupari, cultivo de
Bacuri, extracao de
Balata, extracao de latex
Bambu; abate, corte, extracao de
Barbatimao, extracao de
Borracha virgem, extracao de
Bracatinga, cultivo de
Butia, extracao de
Cabacinha-do-campo, exploracao de
Cagaita, cultivo de
Cajarana, extracao de
Cambuca, extracao de
Cangerana, cultivo de
Carnauba (folha, palha, cera), extracao de
Carnauba, cultivo de
Caroa, extracao de fibra
Carvalho corticeiro, cultivo de
Casca de angico, extracao de
Cascas de acacia-negra, producao de
Cascas taniferas, extracao de
Castanha-de-caju, extracao de
Castanha-do-para, extracao de
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Casuarina, cultivo de
Caucho, cultivo de
Caucho, extracao de
Caucho, extracao de latex
Caxeta, cultivo de
Cedro, cultivo de
Cedro-japones, cultivo de
Cera de carnauba, extracao de
Cera de licuri, extracao de
Cera, extracao de
Ceras vegetais, extracao de
Cherimolia, extracao de
Chuva de prata, cultivo de
Cipreste, cultivo de
Coco, extracao de fibra
Coco-catarro, exploracao de
Coco-de-babacu, extracao de
Coco-de-buriti, extracao de
Coco-de-butia, extracao de
Coco-de-ouricuri, extracao de
Copaiba, extracao de
Coquilho-de-licuri, extracao de
Coquilho-de-piacaba, extracao de
Coquinho babao, cultivo de
Coquirana, extracao de
Corante, extracao de
Corozo; abate, corte, extracao de
Crina vegetal, extracao de
Criptomeria, cultivo de
Cumaru (semente), extracao de
Cunigania, cultivo de
Cupuacu, extracao de
Dende, extracao de
Erva-mate, extracao de
Eucalipto, cultivo de
Exploracao florestal
Extracao vegetal nao especificada (casca, folha, raiz)
Fibra de rami, extracao de
Fibra de tucum, extracao de
Fibra de uacima, extracao de
Fibra-de-butia, extracao de
Fibra-de-caroa, extracao de
Fibra-de-malva, extracao de
Fibra-de-piacaba, extracao de
Fibras, extracao de
Flor de cobeira, cultivo de
Flor de lobeira
Floresta; abate, corte de
Florestamento
Folha-de-jaborandi, extracao de
Folha-de-licuri, extracao de
Folhas de eucalipto, producao de
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Fruta-pao, extracao de
Fruteira-de-lobo, extracao de
Fruto azul, cultivo de
Fruto de ema, cultivo de
Fruto de tatu, cultivo de
Fruto oleaginoso, extracao de
Gabiroba (palmito), cultivo de
Goma de cajueiro, extracao de
Goma laca, extracao de
Gomas elasticas, extracao de
Gomeleira, cultivo de
Gomelina, cultivo de
Gravata, cultivo de
Grevilha gigante, cultivo de
Guajuvira, cultivo de
Guapuruvu, cultivo de
Guarana, extracao de
Guaxima, extracao de fibra
Haste-de-malva, extracao de
Imbu, extracao de
Imbuia, cultivo de
Ipe amarelo, cultivo de
Ipe, cultivo de
Ipecacuanha, extracao de
Irere, exploracao de
Jacaranda, cultivo de
Jacare, cultivo de
Jacotarao, cultivo de
Jacotirao, exploracao de
Jaracatia, cultivo de
Jarina, corte, abate; extracao de
Jarina; abate, corte, extracao de
Jatai, extracao de
Jatoba, extracao de
Jenipapo, extracao de
Jua, cultivo de
Junco; abate, corte, extracao de
Jurubeba-lobeira, extracao de
Kiri, cultivo de
Latex (seringueiras nativas), extracao de
Latex, extracao de
Lenha; extracao, corte de
Licuri (semente), extracao de
Linhaca (semente), extracao de
Macaranduba (goma nao elastica), extracao de
Macauba, extracao de
Madeira extrativa, producao de
Madeira nao cultivada, extracao de
Madeira plantada, producao de
Malva, extracao de
Mama cadela, cultivo de
Mamica-de-cadela, exploracao de
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Mamona, em baga e semente; extracao de
Mangaba, extracao de
Mangabeira (goma elastica), extracao de
Mangabeira, extracao de latex
Mangue, extracao de
Manicoba (goma elastica), extracao de
Manicoba, extracao de latex
Massaranduba (goma nao elastica), extracao de
Materia tanante, extracao de
Mogno, cultivo de
Mogno; extracao, corte, abate de
Murumuru, extracao de
Mururerana, exploracao de
No de cachorro, exploracao de
No de porco, cultivo de
Oiticica (semente), extracao de
Oleo-de-copaiba, extracao de
Ouricuri (coquilho, amendoa), extracao de
Paco paco, extracao de fibra
Paina, extracao de fibra
Painas, extracao de
Palha-de-buriti, extracao de
Palha-de-carnauba, extracao de
Palma christi, extracao de
Palmito; extracao, corte, abate de
Pau-brasil, cultivo de
Pau-campeche; extracao, corte, abate de
Pau-rosa; extracao, corte, abate de
Pau-terra, cultivo de
Pau-terra-do-campo, exploracao de
Pau-terra-do-cerrado, exploracao de
Pequi, extracao de
Perinha, cultivo de
Peroba, cultivo de
Piacava, extracao de fibra
Pinhao, extracao de
Pinheiro brasileiro, cultivo de
Pinheiro, cultivo de
Pinho; extracao, corte, abate de
Pinus americano, cultivo de
Pinus, cultivo de
Piretro (flor, folha), extracao de
Pita, extracao de fibra
Pitomba, exploracao de
Pitomba, extracao de
Plantio, replantio e manutencao de matas
Poaia, extracao de
Producao de dormente de madeira, em bruto ou desbastado, associada a extracao
Producao de poste de madeira, em bruto ou desbastado, associada a extracao
Producao de tora de madeira, em bruto ou desbastada, associada a extracao
Pupunha, extracao de
Quebracho, extracao de
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Quiri, cultivo de
Reflorestamento
Resina de pinus, extracao de
Resinas (oleos e graxas vegetais) de especies plantadas, producao de
Resinas vegetais, extracao de
Ricino (em baga), extracao de
Sabia, cultivo de
Sagu, extracao de
Sarina, extracao, corte, abate de
Sassafras, cultivo de
Sebo de ucuuba, extracao de
Semente de andiroba, extracao de
Semente de cumaru, extracao de
Semente de murumuru, extracao de
Semente oleaginosa, extracao de
Semente-de-oiticica, extracao de
Sementes oleaginosas, extracao de
Sesamo (semente), extracao de
Sete casacas, cultivo de
Silvicultura, cultivo de especies madeireiras
Sorva (goma nao elastica), extracao de
Sorva, extracao de latex
Tapebuia, cultivo de
Tapereba, extracao de
Taquara, extracao de
Teca, cultivo de
Timbo, extracao de
Tingui, cultivo de
Trapueraba, cultivo de
Tucum, extracao de
Tungue (coquilho, amendoa), extracao de
Ucuuba (semente), extracao de
Ucuubeira, cultivo de
Umbu, cultivo de
Umbu, extracao de
Vagem de algaroba, cultivo de
Vinhatico, cultivo de
Viveiros de mudas e especies florestais, cultivo de
Xixa, cultivo de
Atividade de servicos ligados com a silvicultura e exploracao vegetal
Avaliacao de madeira, servicos de
Avaliacao de massa madeireira em pe, servicos de
Cuidados florestais, servicos de

Pesca, aqüicultura e atividades dos serviços relacionados com estas atividades
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Alga; apanha, coleta de
Baleia; pesca, captura de
Barco de pesca
Cachalote; pesca, captura de
Camarao; pesca, captura de
Caranguejo; pesca, coleta de
Cetaceo; pesca, captura de
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Colonia de pescadores
Concha; apanha, coleta de
Corais, coleta de
Crustaceo; pesca, captura de
Esponja (marinha); apanha, coleta de
Frutos do mar; pesca, coleta de
Lagosta; apanha, coleta de
Mariscos; pesca, coleta de
Mexilhao; apanha, coleta de
Molusco; pesca, captura de
Ostra; pesca, captura de
Peixe; captura, pesca, apanha, coleta de
Perola; apanha, coleta de
Pesca artesanal; industrial, maritima
Pesca em aguas interiores
Pesca maritima de peixes
Siri; pesca, coleta de
Tartaruga; apanha, captura, coleta, pesca de
Alga; criacao, viveiro de
Aquicultura
Camarao; inclusive da malasia, criacao, viveiro de
Caranguejo; criacao, cultivo de
Carpa; criacao, viveiro de
Crustaceo; criacao, viveiro de
Cultivos e semicultivos de especies e vegetais aquaticos
Mariscos; criacao, cultivo de
Molusco; criacao, viveiro de
Peixe; criacao, viveiro de
Peixes ornamentais; cultivo, criacao, viveiro de
Perola, cultivo de
Piscicultura
Ranario
Ranicultura
Ras; criacao, viveiro de
Siri; criacao, cultivo de

Extração de carvão mineral
10000
10000
10000
10000

Carvao de pedra (hulha, turfa, linhita), extracao de
Carvao de pedra (hulha, turfa, linhita), lavagem e outros beneficiamentos associados a
extracao
Carvao mineral (hulha, turfa, linhita), extracao de
Carvao mineral (hulha, turfa, linhita), lavagem e outros beneficiamentos associados a
extracao

Extração de petróleo, gás natural e serviços relacionados
11000
11000
11000
11000
11000

Gas natural, extracao de
Minerais betuminosos (xisto, areias betuminosas), extracao de
Petroleo e gas natural, extracao de
Petroleo e gas natural, servicos relacionados a extracao de
Petroleo, pocos e plataformas de

Extração de minerais metálicos
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Areias monaziticas, extracao de
Minerais radioativos; extracao, concentracao e outros beneficiamento de
Monazita (areia monazitica), extracao de
Torio (minerio), extracao de
Uranio (minerio), extracao de
Mina de ouro; exclusive faiscacao, exploracao de
Mineracao de ouro; exclusive faiscacao, garimpo, garimpagem
Minerais preciosos, extracao de
Minerais preciosos; garimpagem, faiscacao de
Minerio de ouro; extracao, beneficiamento de
Minerio de platina; extracao, beneficiamento de
Minerio de prata; extracao, beneficiamento de
Minerios de metais preciosos; extracao, beneficiamento de
Ouro (minerio); extracao, beneficiamento de
Ouro em pepita; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Ouro em po; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Platina (minerio); extracao, beneficiamento de
Prata (minerio); extracao, beneficiamento de
Prata, extracao de
Prata; garimpagem, faiscacao de
Aluminio (minerio), beneficiamentos associados a extracao
Aluminio (minerio), extracao de
Ambligonita (minerio); extracao, beneficiamento de
Antimonio (minerio); extracao, beneficiamento de
Bauxita; extracao, beneficiamento de
Berilio (minerio); extracao, beneficiamento de
Canga (minerio); extracao, beneficiamento de
Cassiterita (minerio); extracao, beneficiamento de
Chumbo (minerio); extracao, beneficiamento de
Cobalto (minerio); extracao, beneficiamento de
Cobre (minerio); extracao, beneficiamento de
Colombio (minerio); extracao, beneficiamento de
Columbita (minerio); extracao, beneficiamento de
Cromo (minerio); extracao, beneficiamento de
Estanho (minerio); extracao, beneficiamento de
Hematita (minerio); extracao, beneficiamento de
Ilmenita (minerio); extracao, beneficiamento de
Itabirito (minerio); extracao, beneficiamento de
Litio (minerio); extracao, beneficiamento de
Manganes (minerio); extracao, beneficiamento de
Minerais metalico nao ferrosos, extracao de
Minerio de aluminio; extracao, beneficiamento de
Minerio de colombio, niobio; extracao de
Minerio de estanho; extracao, beneficiamento de
Minerio de ferro, beneficiamentos associados a extracao
Minerio de ferro, extracao de
Minerio de manganes; extracao, beneficiamento de
Minerio de tantalo, colombita, tantalita; extracao de
Minerios metalicos nao-ferrosos; extracao, beneficiamento de
Molibdenio (minerio); extracao, beneficiamento de
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Niobio concentrado (minerio); extracao, beneficiamento de
Niobio-tantalo (minerio), extracao ou beneficiamento de
Niquel (minerio); extracao, beneficiamento de
Pirocloro (minerio); extracao, beneficiamento de
Rutilo (minerio); extracao, beneficiamento de
Sinter de ferro, producao de
Titanio (minerio); extracao, beneficiamento de
Tungstenio (minerio); extracao, beneficiamento de
Vanadio (minerio); extracao, beneficiamento de
Zinco (minerio); extracao, beneficiamento de
Zirconio (minerio); extracao, beneficiamento de
Zirconita (minerio); extracao, beneficiamento de

Extração de minerais não-metálicos
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Alabastro, extracao de
Andaluzita (minerio); extracao, beneficiamento de
Ardosia, beneficiamento, associado a extracao
Areal, exploracao de
Areia lavada para construcao, extracao de
Areia quartzosa, extracao de
Areias siliciosas, extracao de
Areias, extracao de
Arenito, extracao de
Argilas, inclusive refratarias, extracao ou beneficiamento
Argilito, extracao de
Barro cozido em po e terras de dinas, extracao de
Barro, extracao de
Basalto; extracao, beneficiamento de
Bentonita; extracao, beneficiamento de
Calcarios (pedras e mariscos); extracao, beneficiamento de
Cascalho, extracao de
Caulim; extracao, beneficiamento de
Cianita (minerio); extracao, beneficiamento de
Conchas calcarias; extracao, beneficiamento de
Dolomita; extracao, beneficiamento de
Gesso, extracao de
Gipsita, extracao de
Granito, extracao de
Marmore, extracao de
Mulita; extracao, beneficiamento de
Pedra britada, britamento associado a extracao
Pedra bruta, aparelhamento associado a extracao
Pedra de construcao, extracao ou aparelhamento de
Pedra rolada (seixos), extracao de
Pedra, britamento associado a extracao
Pedreira, exploracao de
Po de pedra, fabricacao de
Porto de areia
Pozolana, extracao de
Saibro, extracao de
Seixo, extracao de
Silimanita (minerio); extracao, beneficiamento de
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Terra de siena, extracao de
Agata, extracao de
Agata; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Agua-marinha, extracao de
Agua-marinha; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Ametista, extracao de
Ametista; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Berilo (pedra semipreciosa), extracao de
Berilo; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Diamante industrial (carbonato ou lavrita), extracao de
Diamante, extracao de
Diamante; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Esmeralda, extracao de
Esmeralda; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Gemas e diamantes (pedra preciosa), extracao de
Granada, extracao de
Granada; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Pedras preciosas, extracao de
Pedras preciosas; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Pedras semipreciosas, extracao de
Pedras semipreciosas; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Rubi; extracao, garimpagem, garimpo, faiscacao de
Topazio, extracao de
Topazio; garimpagem, garimpo, faiscacao de
Agalmatolito; extracao, beneficiamento de
Amianto ou asbesto; extracao, beneficiamento de
Barita; extracao, beneficiamento de
Carbonatos naturais, beneficiamento de
Cristal de rocha; extracao, beneficiamento de
Diatomita; extracao, beneficiamento de
Enxofre; extracao, beneficiamento de
Feldspato; extracao, beneficiamento de
Filitos, antofilitos, leucofilitos; extracao ou beneficiamento de
Fluorita; extracao, beneficiamento de
Fosfatos naturais; extracao, beneficiamento de
Grafita; extracao, beneficiamento de
Mica; extracao, beneficiamento de
Minerais para elaboracao de adubos, fertilizantes e produtos quimicos; extracao de
Minerios nao metalico; extracao, beneficiamento de
Nitratos naturais (salitre), extracao de
Pigmento mineral em bruto, extracao de
Quartzo, cristal de rocha; extracao, beneficiamento de
Sais minerais naturais, beneficiamento de
Sais minerais, nao especificados; extracao de
Sal de cozinha (refinado, moido, etc), preparacao de
Sal gema; extracao, beneficiamento de
Sal marinho; extracao, beneficiamento de
Sal; beneficiamento, moagem, trituracao de
Salina, exploracao de
Salitre, extracao de
Sulfatos naturais, extracao de
Talco, agalmatolito ou esteatita; extracao, beneficiamento de
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Vermiculita; extracao, beneficiamento de
Extracao mineral, nao especificada
Minas, exclusive de sal
Mineracao nao especificada

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas
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Abate de aves
Abate de coelhos e outros pequenos animais
Animais, abate de
Bovinos, abatedouro e matadouro de
Caprinos, abate de
Carne bovina ( verde, congelada), producao de
Carne bovina, preparacoes de conservas de
Carne de caprino (verde, congelada), producao de
Carne de caprino, preparacoes de conserva de
Carne de equideo (equino), (verde, congelada); producao de
Carne de ovino (verde, congelada), producao de
Carne de suino (verde, congelada), producao de
Carne frigorificada, preparacao de
Carne verde de suinos em matadouros, producao de
Charque (associado ao abate), producao de
Charqueadas
Conservas de carne, nao associada ao abate; preparacao de
Couros brutos; beneficiamento, salga, secagem de
Couros e peles de bovinos, salga ou secagem de
Couros e peles de suinos, salga ou secagem de
Couros e peles secos ou salgados, nao associados ao abate; producao de
Couros e peles sem curtir, producao de
Couros verdes de animais (em matadouro), producao de
Crustaceos e moluscos, preparacao de
Derivados de peixes, congelados; producao de
Embutidos diversos (de bovinos, suinos, etc), producao de
Embutidos diversos, nao associados ao abate, producao de
Equino, abate de
Extratos e sucos de carne, producao de
Farinhas de carne e de despojos de carne, em continuacao ao abate; producao de
Frigorificos
La de matadouro, producao de
Matadouro, abate de reses e preparacao de carne
Miudos de animais (fresco, congelado, seco, salgado), preparacao
Ovino, abate de
Peixes, crustaceos e moluscos; preservacao ou preparacao de
Pescados, conservas de (mesmo quando efetuadas em barco-fabrica)
Polpa de crustaceos, preparacao de
Preparados diversos a base de aves, producao de
Preparados diversos a base de carne, nao associado ao abate; producao de
Produtos de carne, em matadouros e frigorificos; preparacao de
Produtos de salsicharia em continuacao ao abate, producao de
Produtos diversos de salamaria, producao de
Reses, abate de (matadouros e frigorificos)
Secagem ou salga de couro de animais, servico de
Subprodutos do abate, producao de
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Suino, abate de
Aspargos em conservas, producao de
Azeitonas em conserva, producao de
Coco ralado ( farinha de coco), fabricacao de
Conservas de fruta, producao de
Conservas de legumes e outros vegetais, execucao caseira; preparacao de
Conservas de legumes e outros vegetais, producao de
Doces de frutas, execucao caseira; producao de
Doces de frutas, producao de
Geleias de frutas, producao de
Geleias de goiaba, producao de
Geleias de morango, producao de
Geleias de uvas, producao de
Goiabada, producao de
Legumes e outros vegetais, nao especificados, em conservas; producao de
Marmelada, producao de
Palmito em conserva, producao de
Polpa de frutas, preparacao e preservacao de
Preparacao salgada para aperitivo (batata frita), producao de
Preparacoes alimentares a base de produtos horticolas, producao de
Produtos horticolas conservados, congelados; producao de
Produtos horticolas secos, triturados ou em po; producao de
Suco e concentrado de frutas diversas, producao de
Suco e concentrado de laranja, producao de
Suco e concentrado de maracuja, producao de
Suco e concentrado de uva, producao de
Sucos compostos (mistos), producao de
Sucos e concentrados de legumes e outros vegetais, producao de
Vegetais congelados, supergelados, producao de
Vegetais desidratados e liofilizados, producao de
Cera de carnauba, beneficiamento de
Cera vegetal, beneficiamento de
Estearina, producao de
Farelo de semente oleaginosa, producao de
Farinha de soja, producao de
Farinhas de sementes oleaginosas, producao de
Gordura animal nao comestivel para uso industrial, producao de
Gordura de coco, preparacao de
Gordura vegetal para uso industrial, producao de
Gorduras vegetais comestiveis ou nao, producao de
Graxa animal, producao de
Linter de algodao, producao de
Margarina vegetal, producao de
Oleo alimenticio, producao de
Oleo alimenticio, refinacao de
Oleo de amendoim em bruto, producao de
Oleo de amendoim, arroz, babacu, refinacao de
Oleo de arroz em bruto, producao de
Oleo de babacu em bruto, producao de
Oleo de baleia, producao de
Oleo de caroco de algodao, girassol, refinacao de
Oleo de dende em bruto, producao de
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Oleo de dende, oliva, soja, refinacao de
Oleo de girassol em bruto, producao de
Oleo de linhaca, producao de
Oleo de oliva em bruto, producao de
Oleo de peixe bruto ou purificado, producao de
Oleo de semente oleaginosa para uso industrial, extracao de
Oleo de sementes oleaginosas (exclusive milho), extracao de
Oleo de soja em bruto, producao de
Oleo vegetal comestivel , refinacao de
Oleo vegetal comestivel, producao de
Oleo vegetal nao comestivel, producao de
Oleos de mamiferos marinhos, producao de
Oleos vegetais (exclusive de milho), extracao de
Oleos vegetais nao comestiveis, refino de
Oleos vegetais para uso industrial, producao de
Preparacoes a base de creme vegetal, producao de
Tortas de sementes oleaginosas (exclusive cacau), producao de
Tortas e farelos (exclusive de cereais), producao de
Bebidas achocolatadas, producao de
Bolos e tortas gelados, producao de
Caseina, producao de
Coalhadas e iogurtes, producao de
Cobertura para sorvete, bolo, doce, producao de
Creme de leite, producao de
Entreposto de leite (pasteurizacao)
Farinhas lacteas, producao de
Lactose e xaropes de lactose, producao de
Laticinio (produtos de), producao de
Laticinios (preparacao do leite)
Leite (derivados de), producao de
Leite em po (evaporado), producao de
Leite, esterilizacao de
Leite, filtracao de
Leite, pasteurizacao de
Leite, resfriamento de
Manteiga, producao de
Oleo de manteiga (butter oil), producao de
Picole, execucao caseira; producao de
Picole, producao de
Produtos lacteos, producao de
Queijos frescos (nao curados), producao de
Queijos inacabados (em bruto), producao de
Queijos ralados ou em po, de qualquer tipo; producao de
Queijos, producao de
Requeijao, producao de
Sorvete, execucao caseira; producao de
Sorvete, producao de
Usina de leite (pasteurizacao)
Acucar cristal, producao de
Acucar de beterraba em bruto, producao de
Acucar de stevia (stevideo, stevitas), producao de
Acucar liquido, producao de
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Acucar mascavo, producao de
Acucar refinado (inclusive sacarose), producao de
Acucar, engenho de
Acucar, moagem, trituracao, refino de
Acucar, producao de
Acucar, refinaria de
Acucar, usina de
Industria acucareira
Melaco, producao de
Cafe torrado e moido, producao de
Cafe, moagem; torrefacao de
Cafe, producao de
Algodao doce, fabricacao de
Alimentos a base de arroz ou de flocos de arroz, producao de
Alimentos a base de cereais ou de flocos de cereais, producao de
Alimentos a base de milho ou de flocos de milho, producao de
Alimentos a base de trigo ou de flocos de trigo, producao de
Alimentos dieteticos, preparacao de
Alimentos para criancas, preparacao de
Alimentos para fins nutricionais, producao de
Alimentos preparados para animais, producao de
Amidos e fecula, producao de
Arroz (descascado, moido, branqueado, polido, parbolizado ou convertido), beneficiamento
de
Arroz (engenho), maquina de beneficiamento de
Aveia, moagem de
Baguetes (paes), producao de
Balas, confeitos e semelhantes, producao de
Biscoito, producao de
Bisnagas (paes), producao de
Bolacha, producao de
Bolo confeitado, execucao no lar; producao de
Bolos industrializados, producao de
Bolos, tortas e doces; producao de
Bombons, producao de
Cacau em, massa, po; producao de
Cacau; beneficiamento, moagem, torrefacao de
Caldo concentrado, producao de
Caldo desidratado, producao de
Casa de farinha
Cevada, moagem de
Cha de ervas diversas, beneficiamento de
Cha; beneficiamento, moagem, torrefacao de
Chocolate em po, producao de
Chocolate em, barra, tablete, po; producao de
Condimentos e especiarias (canela, colorau, sal com alho, etc), preparacao de
Confeitaria, producao de
Confeitaria, produtos de
Dextrose, fabricacao de
Doces para festas, execucao no lar; producao de
Empadas, pasteis e outros salgados; producao de
Ervas para infusao, producao de
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Farelo de milho, producao de
Farinha de arroz, producao de
Farinha de carne e osso (nao associada ao abate), producao de
Farinha de centeio, producao de
Farinha de gluten, producao de
Farinha de ostra, producao de
Farinhas a base de chocolate, producao de
Farinhas compostas, producao de
Farinhas de mandioca, producao de
Farinhas de milho (inclusive fuba), producao de
Farinhas de trigo, producao de
Farinhas e flocos de aveia, producao de
Fecula composta, producao de
Fermentos e leveduras para industrias alimentares, producao de
Frutas cristalizadas, producao de
Frutose e xarope de frutas, producao de
Gelatina em folhas para fins alimentares, producao de
Geleias, exclusive de frutas; producao de
Gelo, exclusive seco; producao de
Gluten e farinha de gluten, producao de
Guarana (em bastao, em po, etc), beneficiamento de
Inulina, producao de
Levedo de cerveja, producao de
Macarrao, producao de
Maltose, acucar invertido, outros acucares e xaropes de acucares; producao de
Manteiga de cacau, producao de
Massas alimenticias (talharim, espaguete, etc), producao de
Massas preparadas (frescas, congeladas ou resfriadas), producao de
Massas preparadas para bolos e tortas, producao de
Milho para pipoca, preparacao de
Milho quebrado (quirera), producao de
Milho, moagem de
Moinho de cereal, milho
Molhos preparados, inclusive para massas; producao de
Oleo de milho em bruto, producao de
Oleo de milho para uso industrial, producao de
Oleo de milho refinado, producao de
Padaria, exceto biscoitos
Paes de forma industrializados, producao de
Paes e roscas, inclusive embalados, producao de
Panetones e similares, producao de
Panificacao
Pao, producao de
Pastelaria, produtos de
Pastificio
Po para gelatina, pudim, sorvete; producao de
Preparacoes alimenticias compostas homogeneizadas, producao de
Produto alimentar industrial, a base de soja; producao de
Produtos alimenticios diversos, producao de
Racoes e forragens balanceadas para animais, producao de
Salgados, execucao caseira; producao de
Suplemento mineral para racoes, producao de
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Temperos diversos desidratados, congelados, liofilizados, em conservas, etc.; preparacao de
Trigo moido ou triturado, producao de
Trigo, moagem de
Vinagres de vinho, frutas, alcool, etc; producao de
Aguardentes (de cana-de-acucar, frutas, cereais, compostas), producao de
Aguas hidrominerais (fontes), exploracao de
Aguas minerais (fontes), exploracao de
Bebida alcoolica ou nao, producao de
Cervejas, producao de
Chope, producao de
Extrato de malte, producao de
Extratos e infusoes para bebidas alcoolicas, producao de
Maltaria
Mosto de uvas, fermentado; producao de
Pos para refrescos, producao de
Refresco, producao de
Refrigerante, producao de
Vinho, producao de
Vinhos de essencias artificiais, producao de
Vinhos de frutas (exclusive uvas), producao de
Vinhos, producao de
Xaropes para refrescos, producao de

Fabricação de produtos do fumo
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Charutos e cigarrilhas, producao de
Cigarros, producao de
Filtros para cigarros, producao de
Fumo desfiado e picado ou em pasta, producao de
Fumo, industria do

Fabricação de produtos têxteis
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Algodao, fiacao de
Algodaozinho (tecido), fabricacao de
Alvejamento, texturizacao, estamparia, tingimento, torcao e outros acabamentos em fios,
tecidos e artigos texteis, inclusive confeccoes, realizados por terceiros
Artigo de tecido, estamparia, tingimento ou outro acabamento em
Beneficiamento de fibras de algodao, servico de
Descarocamento de algodao (nao associado ao cultivo)
Fibra de canhamo, caroa, carima, coco da bahia; beneficiamento de
Fibra de juta, linho, malva, rami, sisal, beneficiamento de
Fibra textil artificial ou sintetica, beneficiamento de
Fibra textil, alvejamento, tecelagem
Fibra textil, beneficiamento, cardagem, fiacao
Fibras texteis (animal ou vegetal), beneficiamento de
Fio textil, alvejamento, engomagem e outros acabamentos
Fios de algodao, acabamentos em
Fios de algodao, beneficiados ou nao; fabricacao de
Fios de algodao, tecelagem de
Fios de fibras artificiais, beneficiados ou nao; fabricacao de
Fios de fibras sinteticas, beneficiados ou nao; fabricacao de
Fios de fibras texteis vegetais, beneficiados ou nao; fabricacao de
Fios e filamentos produzidos com fibras artificiais e sinteticas beneficiados ou nao,
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fabricacao de
Fios nao processados em fiacao e tecelagem, acabamento de
Fios texteis, fabricacao de
La, beneficiamento de
Lanolina, fabricacao de
Linhas para coser ou bordar, fabricacao de
Linhas texteis, fabricacao de
Roupas e pecas do vestuario, estamparia ou outro acabamento em
Tecelagem
Tecido acabado ou nao de filamentos continuos e de fios de fibras artificiais ou sinteticas,
fabricacao de
Tecido acabados ou nao, de fibras texteis vegetais, nao especificados; fabricacao de
Tecido de fita rafia (polipropileno, polietileno, etc), fabricacao de
Tecido, estamparia, e outros acabamentos
Tecidos beneficiados ou nao, fabricacao de
Tecidos nao processados em fiacao e tecelagem, acabamento de
Tecidos rendados, fabricacao de
Tecidos, execucao no lar; fabricacao de
Artefatos de cordoaria, fabricacao de
Artefatos de lona, pano-couro e de outros tecidos de acabamento especial, nao especificados;
confeccao de
Artefatos de tapecaria, fabricacao de
Artefatos de tecidos para banho, cama e mesa, copa e cozinha; fabricacao de
Artigo do vestuario de tricot, fabricacao de
Artigos do vestuario produzidos a partir de linha ou lã (tricotagem), fabricacao de
Artigos texteis (exclusive vestuario), fabricacao de
Bandeiras, estandartes e flamulas de tecidos; confeccao de
Barbantes, fabricacao de
Barracas de acampamento, confeccao de
Barracas de acampamento, reparacao de
Bordadeira, execucao no lar; servico de
Bordados, execucao no lar; servico de
Bordados, fabricacao de
Bordados, servicos de
Cadarcos, galoes, vieses e outros artefatos de passamanaria; fabricacao de
Capachos (exclusive de borracha e plastico), fabricacao de
Carpetes, fabricacao de
Colchas, a partir de tecidos; confeccao de
Coletes salva-vidas, fabricacao de
Corda e cabos, inclusive de sisal; fabricacao de
Cordoaria
Cortinas, confeccao de
Croche e trico, execucao no lar; servico de
Edredons e outros artigos de colchoaria a partir de tecidos, confeccao de
Feltros, fabricacao de
Fios elasticos (recobertos), fabricacao de
Fios texteis metalizados, fabricacao de
Lonas e encerados, fabricacao de
Malha (tecido), fabricacao de
Malharia (tecelagem)
Meias para fins esportivos, fabricacao de
Meias, fabricacao de
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Para-quedas, fabricacao de
Passamanaria (artigo de), fabricacao de
Rede de dormir, execucao no lar; fabricacao de
Rede de dormir, fabricacao de
Rede de pescar, execucao no lar; fabricacao de
Rede de pescar, fabricacao de
Redes de plastico para embalagens, fabricacao de
Rendas, execucao no lar; fabricacao de
Rendas, fabricacao de
Sacaria, fabricacao de
Saco de fita rafia (plastico textil), fabricacao de
Sacos de algodao, fabricacao de
Sacos de dormir, fabricacao de
Sacos de fibras texteis diversas, fabricacao de
Tapecaria
Tapetes, exclusive de borracha e plastico, fabricacao de
Tecido bordado, fabricacao de
Tecido impermeavel, fabricacao de
Tecidos de acabamento especial, colagem em tecidos com material plastico e outros
materiais; fabricacao de
Tecidos de malha, fabricacao de
Travesseiro de qualquer material, fabricacao de

Confecção de artigos do vestuário e acessórios
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Acessorio do vestuario, fabricacao de
Agasalho, inclusive de couro ou pele; fabricacao de
Artigos de peleteria (peles com pelos): peles finas, artefatos do vestuario, almofadas, etc.;
fabricacao de
Artigos do vestuario (exclusive pecas interiores), confeccao de
Atelier de chapeleiro
Biquinis de praia, fabricacao de
Blusas, blusoes e camisas; confeccao de
Bones de qualquer material, fabricacao de
Calcas compridas, confeccao de
Calcoes, shorts e semelhantes; confeccao de
Camiseta de malha, fabricacao de
Camisola, fabricacao de
Camisolas, nao especificadas, confeccionadas com tecidos, inclusive tecidos de malha;
confeccao de
Capas, confeccao de
Casacos, confeccao de
Chapeus de borracha para uso profissional, fabricacao de
Chapeus e suas partes, de qualquer material, fabricacao de
Cinto de qualquer material para vestuario, fabricacao de
Cintos de seguranca de qualquer material, confeccao de
Confeccao de roupas profissionais, servico de
Cuecas, fabricacao de
Equipamentos de seguranca industrial, nao especificados; confeccao de
Fardamentos militares, confeccao de
Fraldas de tecidos, confeccao de
Gravata, fabricacao de
Lencos, fabricacao de
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Leques, fabricacao de
Lingerie (roupa de), fabricacao de
Luva para uso profissional, exclusive de borracha, fabricacao de
Luvas de protecao para qualquer oficio, fabricacao de
Luvas, fabricacao de
Macacoes e outras roupas profissionais, confeccao de
Mascaras protetoras para seguranca industrial, confeccao de
Montagem de pecas interiores do vestuario (costura), servico de
Montagem de roupas (costura), servico de
Oculos de seguranca, confeccao de
Paleto, fabricacao de
Pecas interiores do vestuario masculino, feminino e infantil; confeccao de
Peles finas de adorno, fabricacao de
Peles, preparacao de
Pijamas, confeccao de
Roupa de banho, fabricacao de
Roupas (pecas interiores), confeccao de
Roupas esportivas, confeccao de
Roupas profissionais e para seguranca industrial, mesmo revestidas de amianto, chumbo,
borracha e outros materiais; confeccao de
Soutiens e calcinhas, confeccao de
Terno, fabricacao de
Toucas, luvas, mascaras e outros acessorios de uso medico-hospitalar; fabricacao de
Uniformes escolares, confeccao de
Vestidos, fabricacao de
Vestuario (exclusive pecas interiores), confeccao de
Vestuario (pecas interiores), confeccao de
Alfaiate
Alfaiate (camisas, pijamas, etc.)
Atelier de costura
Blusas e camisas, confeccionadas sob medida
Costureiras, exclusive em fabrica; servico de
Fardamentos militares, confeccao sob medida de
Roupas profissionais, confeccao sob medida de
Roupas, sob medida; confeccao de
Vestuario, sob medida; confeccao de

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados
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Couro bruto; regeneracao, preparacao de
Couro de bovino, equino, fora do matadouro; beneficiamento de
Couros e peles curtidos ou preparados, fabricacao de
Couros e peles de animais silvestres e domesticos (coelho, chinchila, etc), curtimento e
outras preparacoes de
Couros e peles de bovinos, curtimento e outras preparacoes de
Couros, fora do matadouro, beneficiamento de
Couros, tingimento e pintura de
Cromos (couros), fabricacao de
Curtume
Napa (couros), fabricacao de
Pele de ofidio, ranidio, cobra, ra; beneficiamento de
Peles (de bovinos, equinos, caprinos e semelhantes), fora do matadouro; beneficiamento de
Peles de animais silvestres, exceto para adorno; curtimento de
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19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19012
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020
19020

Raspas (couros), fabricacao de
Solas (couros), fabricacao de
Vaquetas, fabricacao de
Arreios e selas completos, fabricacao de
Artefatos de couro de uso pessoal, fabricacao de
Artesanato em couro, fabricacao de
Artigo de couro para pequeno animal, fabricacao de
Artigo de couro, exclusive calcado e vestuario; fabricacao de
Artigos de couro para maquinas, nao especificados; fabricacao de
Artigos de couro, nao especificados; fabricacao de
Bolsas de qualquer material (couro, plastico, etc), fabricacao de
Correaria (artigo de), fabricacao de
Malas, valises e outros artefatos para viagem; fabricacao de
Maletas para viagem, fabricacao de
Mochilas, escolares ou nao, de qualquer material; fabricacao de
Pastas de couro, fabricacao de
Pecas de couro para arreios e selas, fabricacao de
Porta-niqueis, de couro; fabricacao de
Porta-notas, de couro; fabricacao de
Selaria
Selaria (artigo de), fabricacao de
Selas completas, fabricacao de
Tapete de pele, fabricacao de
Atelier de calcados (corte, costura, montagem, pesponto)
Botas de borracha, fabricacao de
Botas de couro, fabricacao de
Calcado de qualquer material, fabricacao de
Calcados de borracha para seguranca industrial, fabricacao e
Calcados de couro para seguranca industrial, fabricacao de
Calcados de couro, fabricacao de
Calcados de plastico, fabricacao de
Calcados, nao especificados; fabricacao de
Cepos e solados de madeira para calcados, fabricacao de
Chinelos, sandalias e alpercatas; fabricacao de
Chuteiras, fabricacao de
Corte, costura, pesponto, etc.; de partes de calcados; servico de
Cortes de couro para calcados, fabricacao de
Galocha de borracha, fabricacao de
Galochas de borracha, fabricacao de
Montagem e costura de calcados de couro, servicos de
Oficina de calcados (corte, costura, montagem, pesponto)
Palmilhas para calcados de qualquer material, fabricacao de
Pantufa, fabricacao de
Saltos de borracha para calcados, fabricacao de
Saltos de cortica para calcados, fabricacao de
Saltos de madeira para calcados, fabricacao de
Saltos e solados de couro para calcados, forrados ou nao; fabricacao de
Saltos e solados de plastico para calcados, fabricacao de
Sandalia de qualquer material, fabricacao de
Sapato de couro, fabricacao de
Sapato de plastico, fabricacao de
Tamancos, fabricacao de

19020

Tenis ou quedis, fabricacao de

Fabricação de produtos de madeira
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

Armarios e outros moveis embutidos, de madeira; fabricacao de
Artefatos de bambu, vime, junco ou palha trancada, nao especificados, exclusive moveis;
fabricacao de
Artefatos de cortica, fabricacao de
Artefatos de madeira para embalagens, fabricacao de
Artefatos diversos de madeira, nao especificados; fabricacao de
Artesanato em madeira, fabricacao de
Artigos de carpintaria, fabricacao de
Artigos de madeira torneada, nao especificados; fabricacao de
Assoalhos de madeira, producao de
Balaios, cestos e jacas de vime, bambu, etc.; fabricacao de
Bambu (artigo de), execucao no lar, exclusive brinquedo e moveis; fabricacao de
Barris, barricas, pipas e toneis; fabricacao de
Barrotes e caibros, producao de
Cabo de madeira para rodo ou vassoura, fabricacao de
Caibro, fabricacao de
Caixas, caixotes e engradados de madeira; fabricacao de
Caixoes mortuarios, inclusive urnas; fabricacao de
Caixotaria de madeira, fabricacao de
Cana da india (artigo de), execucao no lar, exclusive brinquedo e moveis; fabricacao de
Carpintaria, servico de
Carpinteiro por conta propria
Casas de madeira pre-fabricadas, de fabricacao propria; montagem de
Casas de madeira pre-fabricadas, fabricacao de
Cesto de palha, execucao no lar; fabricacao de
Cesto de vime, execucao no lar; fabricacao de
Chapa de madeira compensada, fabricacao de
Chapas e placas de madeira prensada ou aglomerada, fabricacao de
Compensado de madeira, fabricacao de
Cortica (artigo de), fabricacao de
Divisoes e particoes de madeira, fabricacao de
Dormente de madeira, fabricacao de
Esquadrias de madeira de fabricacao propria, montagem de
Esquadrias de madeira, fabricacao de
Esteira de palha, exclusive no lar; fabricacao de
Esteira de palha, execucao no lar; fabricacao de
Estojos de madeira, fabricacao de
Estrados de madeira para cargas, fabricacao de
Folhas de madeira para folheados ou compensado, fabricacao de
Junco (artigo de), exclusive moveis e no lar; fabricacao de
Junco (artigo de), execucao no lar, exclusive brinquedo e moveis; fabricacao de
La de madeira, producao de
Laminado de madeira, fabricacao de
Laminas de madeira, fabricacao de
Madeira (artigo de), exclusive moveis e brinquedos; fabricacao de
Madeira (serrada, resserrada, etc.), beneficiamento de
Madeira compensada ou contraplacada, madeira folheada, etc.; fabricacao de
Madeira imunizada, producao de
Madeira serrada ou desdobrada, producao de

20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

Madeira, corte, aparelhamento
Madeira, desdobramento de
Madeira, desdobramento, imunizacao, preservacao, serragem de
Madeira, serraria de
Madeira, tornearia de
Madeira, tratamento de
Madeireira, industria
Obras de entalhe em madeira, inclusive imagens; fabricacao de
Paletes de madeira, fabricacao de
Palha (artigo de), execucao no lar, exclusive brinquedo e moveis; fabricacao de
Pecas de madeira para instalacoes comerciais, fabricacao de
Postes e vigas de madeira, producao de
Ripas, producao de
Rolhas de cortica, fabricacao de
Tabuas, producao de
Tabuinhas para lapis, producao de
Tanoaria (artigo de), fabricacao de
Utensilios de madeira, nao especificados; fabricacao de
Vigamento para construcao, fabricacao de
Vigas de madeira, producao de
Vime (artigo de), execucao no lar, exclusive brinquedo e moveis; fabricacao de

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21001
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002

Cartao, exclusive impressos graficos, fabricacao de
Cartolinas, fabricacao de
Celulose de todos os tipos, fabricacao de
Papeis para embalagem, nao especificados; fabricacao de
Papeis para escrever, fabricacao de
Papeis para impressao, fabricacao de
Papeis, nao especificados, fabricacao de
Papel apergaminhado, sulfite ou bufon; fabricacao de
Papel bouffant, fabricacao de
Papel desenho, estampado ou fantasia; fabricacao de
Papel dourado, fabricacao de
Papel embalagem, estiva ou h.d., fabricacao de
Papel impermeavel, fabricacao de
Papel imprensa, jornal ou kraft, fabricacao de
Papel manilha, manilhinha ou padaria, fabricacao de
Papel prateado, dourado ou cromado, fabricacao de
Papel toalha, fabricacao de
Papel vegetal, transparente, para desenho, fabricacao de
Papelao liso, fabricacao de
Pastas para fabricacao de papel ou dissolucao (semi-quimica, termomecanica, etc.),
fabricacao de
Absorvente higienico, inclusive acessorios; fabricacao de
Artefatos de papel, impressos ou nao, fabricacao de
Artefatos de papel, papelao, cartolina e cartao para escritorio; fabricacao de
Artefatos de papelao, cartolina e cartao, nao especificados; fabricacao de
Artigos de fibra prensada ou isolante, fabricacao de
Caixas de papelao liso ou corrugado, fabricacao de
Cartonagem
Confetes, serpentinas e semelhantes, fabricacao de

21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002
21002

Embalagens de cartolina, fabricacao de
Embalagens de papel, nao especificadas; fabricacao de
Embalagens de papelao, nao especificadas; fabricacao de
Embalagens em papel aluminio (quentinha, etc), fabricacao de
Embalagens padronizadas em celofane, fabricacao de
Envelopes de papel, fabricacao de
Estencil para mimeografo, fabricacao de
Filtros de papel, fabricacao de
Fitas adesivas de papel, fabricacao de
Formularios continuos, fabricacao de
Fralda descartavel, fabricacao de
Fraldas descartaveis, fabricacao de
Guardanapos de papel, fabricacao de
Lencos de papel, fabricacao de
Papel (artigo de), fabricacao de
Papel almaco, fabricacao de
Papel autocopiativo (com corantes microencapsulados), fabricacao de
Papel carbono, fabricacao de
Papel heliografico, fabricacao de
Papel higienico, fabricacao de
Papel para mimeografo aparado em resma, fabricacao de
Papel quadriculado, milimetrado e semelhantes, fabricacao de
Papelao (artigo de), fabricacao de
Papelao corrugado, fabricacao de
Pasta de cartolina para escritorio, fabricacao de
Sacolas de papel, fabricacao de
Sacos de papel, fabricacao de

Edição, impressão e reprodução de gravações
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000

Agenda; fabricacao, impressao de
Artes graficas
Cadernos e cadernetas escolares, fabricacao de
Carta geografica, impressao de
Cartoes (postais, de felicitacoes, etc), calendarios, gravuras avulsas, etc.; edicao e impressao
de
Chapa para off-set, fabricacao de
Cliches; fabricacao, oficina de
Composicao de linotipo, monotipo; servico de
Comunicacao escrita, jornal, revista, periodico; impressao de
Comunicacao escrita, jornal, revista, periodico; redacao de
Confeccao de matriz para impressao, servico de
Corte, servico grafico de
Couro, impressao para terceiros; servicos de
Discos e fitas magneticas a partir de gravacoes originais, reproducao de
Douracao, servico grafico de
Editora
Encadernacao para terceiros, servico de
Filmes, duplicacao de
Fotocomposicao; oficina, servico de
Fotogravura; oficina, servico de
Fotolito; oficina, servico de
Grafica, industria

22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000
22000

Guardanapos; impressao, personalizacao de
Impressao de material de seguranca para terceiros (acoes, documentos fiscais, etc.), servico
de
Impressao de roupas em silk-screen, servico de
Impressos em geral, fabricacao de
Impressos, para terceiros, servicos de
Jornais, edicao de
Jornais, edicao e impressao de
Livros em geral (inclusive mapas e atlas, partituras, etc.), edicao de
Livros em geral (inclusive mapas e atlas, partituras, etc.), edicao e impressao de
Materiais diversos (plastico, tecido, couro, etc), impressao para terceiros; servico de
Material escolar impresso, fabricacao de
Matrizes para impressao (fotolitos, cliches, chapas para off-set, fotogravuras, composicao,
etc.), confeccao para terceiros; servicos de
Periodicos, edicao de
Plastico, impressao para terceiros; servicos de
Programas de informatica em disquetes e fitas para difusao comercial, a partir de gravacoes
originais, reproducao de
Publicacoes periodicas, edicao de
Publicacoes periodicas, edicao e impressao de
Revistas, edicao de
Revistas, edicao e impressao de
Revistas, impressao de
Selos, fabricacao de
Serigrafia (silk-screen), produtos de
Taloes de cheque, fabricacao de
Tipografia, servicos de
Tipografia; oficina, servico de

Fabricação de coque, refino de petróleo, elaboração de combustíveis nucleares e
produção de álcool
23010
23010
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020
23020

Coque de carvao mineral ou do linhito, fabricacao de
Coqueria
Butano, fabricacao de
Combustiveis para aviacao, fabricacao de
Combustivel, fabricacao de
Gas de nafta, producao de
Gas de petroleo (gas liquefeito), fabricacao de
Gas liquefeito de petroleo (GLP), fabricacao de
Gasolina comum para autoveiculos, fabricacao de
Gasolina especial para autoveiculos, fabricacao de
Gasolina natural, fabricacao de
Graxas lubrificantes, fabricacao de
Lubrificantes, nao especificados; fabricacao de
Nafta, fabricacao de
Oleo combustivel, fabricacao de
Oleo diesel, fabricacao de
Oleos lubrificantes, nao especificados; fabricacao de
Oleos usados, recuperacao de
Parafina, fabricacao de
Petroleo, refinaria de
Petroleo; destilacao, refinacao, refino, destilaria de

23020
23020
23030
23030
23030
23030
23400
23400
23400
23400
23400
23400

Produtos de minerais betuminosos (xisto, areias betuminosas), obtencao de
Querosene, inclusive para aviacao; fabricacao de
Combustiveis nucleares, elaboracao de
Elementos quimicos, inclusive radioativos; fabricacao de
Elementos radioativos para uso industrial, producao de
Elementos radioativos para uso medico, producao de
Alcool de cereais, fabricacao de
Alcool de madeira ou de outros vegetais, fabricacao de
Alcool destinado ao uso domestico
Alcool etilico de cana-de-acucar, fabricacao de
Alcool etilico de mandioca, fabricacao de
Alcool, usina, refinaria, destilaria; fabricacao de

Fabricação de produtos químicos
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24010
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020

Aguarras fracionadas, fabricacao de
Cores preparadas, fabricacao de
Diluentes (para pintura ou tintas), fabricacao de
Esmaltes, lacas e vernizes; fabricacao de
Impermeabilizantes, solventes e produtos afins; fabricacao de
Massa para pintura e repintura, fabricacao de
Massa para vidraceiro, fabricacao de
Massa plastica, fabricacao de
Pigmentos e corantes preparados, fabricacao de
Preparacoes para pintura e acabamentos, fabricacao de
Secante, fabricacao de
Tinta para impressao, fabricacao de
Tintas automotivas, fabricacao de
Tintas e pinturas especiais, fabricacao de
Tintas graficas, fabricacao de
Tintas para sinalizacao viaria, fabricacao de
Tintas, vernizes, esmaltes e lacas; fabricacao de
Acido acetilsalicilico, fabricacao de
Acucar artificial, fabricacao de
Acucar sintetico, fabricacao de
Acucares e adocantes de sintese, fabricacao de
Aditivos medicamentosos para racao animal, fabricacao de
Aditivos nutricionais para racao animal, fabricacao de
Agentes curativos, fabricacao de
Agentes diagnosticos, fabricacao de
Agentes hematologicos, fabricacao de
Agua oxigenada, fabricacao de
Albumina humana, fabricacao de
Algodao hidrofilo, fabricacao de
Ampicilina, fabricacao de
Analgesicos, fabricacao de
Antibiotico, fabricacao de
Antibioticos sistemicos, fabricacao de
Antibioticos topicos, fabricacao de
Antiinfecciosos, nao especificados; fabricacao de
Antiinflamatorios, fabricacao de
Anti-septicos cirurgicos, fabricacao de
Ataduras, fabricacao de

24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020

Bernicidas, fabricacao de
Capsula amilacea, fabricacao de
Capsula gelatinosa, fabricacao de
Catigut para sutura, fabricacao de
Ceras dentais e compostos para restauracoes dentarias, exclusive gesso dental; fabricacao de
Cimentos para uso dentario e para reconstrucao de ossos, fabricacao de
Cloranfenicol, fabricacao de
Codeina, fabricacao de
Colirios, fabricacao de
Complementos dieteticos, fabricacao de
Cotonetes, fabricacao de
Curativo cirurgico preparado, fabricacao de
Curativo medicamentoso, fabricacao de
Curativos cirurgicos preparados, fabricacao de
Defensivos animais (preparacoes), fabricacao de
Esparadrapos, fabricacao de
Especialidades farmaceuticas (alopaticas e homeopaticas) para uso humano, fabricacao de
Especialidades farmaceuticas (alopaticas e homeopaticas) para uso veterinario, fabricacao de
Especialidades veterinarias, fabricacao de
Extratos medicinais botanicos (pomadas, pilulas ,solido ou fluido) para uso humano,
fabricacao de
Farmaceutica, industria
Farmacos, fabricacao de
Farmoquimicos para defensivos animais, fabricacao de
Farmoquimicos para medicamentos veterinarios, fabricacao de
Fermento para industria farmaceutica, fabricacao de
Fios cirurgicos, fabricacao de
Gazes esterilizadas, fabricacao de
Gesso dental, fabricacao de
Insulina, fabricacao de
Kits diagnosticos, fabricacao de
Laboratorio farmaceutico
Lactatos, fabricacao de
Laxante, fabricacao de
Manitol, fabricacao de
Materiais empregados em obturacoes dentarias, fabricacao de
Materiais para usos medicos, hospitalares e odontologicos; fabricacao de
Medicamentos alopaticos para uso humano, fabricacao de
Medicamentos homeopaticos para uso humano, fabricacao de
Medicamentos para uso veterinario, fabricacao de
Medicamentos vitaminicos veterinarios, fabricacao de
Mercurocromo, fabricacao de
Penicilina, fabricacao de
Piperazina, citrato; fabricacao de
Preparacoes farmaceuticas para uso veterinario, fabricacao de
Principios ativos para medicamentos farmaceuticos e veterinarios, fabricacao de
Produto farmaceutico, fabricacao de
Produto veterinario, fabricacao de
Produtos alopaticos para uso humano, fabricacao de
Produtos alopaticos para uso veterinario, fabricacao de
Produtos biologicos veterinarios, fabricacao de
Produtos farmaceuticos de base para medicamentos humanos e veterinarios, fabricacao de

24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
24020
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24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030

Produtos farmoquimicos, fabricacao de
Produtos homeopaticos para uso veterinario, fabricacao de
Produtos hospitalares, fabricacao de
Produtos medicinais nao terapeuticos, fabricacao de
Produtos odontologicos, fabricacao de
Produtos radiologicos, exceto placas fotograficas para radiografias; fabricacao de
Produtos terapeuticos alopaticos para uso humano, fabricacao de
Produtos terapeuticos homeopaticos para uso humano, fabricacao de
Produtos terapeuticos para uso veterinario, fabricacao de
Produtos terapeuticos veterinarios, fabricacao de
Propanolol, cloridrato; fabricacao de
Remedios alopaticos para uso humano, fabricacao de
Remedios homeopaticos para uso humano, fabricacao de
Remedios para uso humano, fabricacao de
Remedios para uso veterinario, fabricacao de
Sarnicidas, fabricacao de
Solucao de iodo, fabricacao de
Solucao de mercurio cromo, fabricacao de
Transformacao do sangue e a fabricacao de seus derivados, exceto a coleta do sangue
humano; fabricacao de
Vacina contra aftosa, fabricacao de
Vacinas para uso veterinario, fabricacao de
Vitamina a, acetato-feed grade; fabricacao de
Vitamina d3, feed grade; fabricacao de
Vitamina e, acetato-feed grade; fabricacao de
Vitaminas e suplementos minerais para uso humano, fabricacao de
Agua sanitaria, fabricacao de
Aguas de colonia, fabricacao de
Amaciantes ou suavizantes de tecidos, fabricacao de
Artigos de perfumaria e cosmeticos, fabricacao de
Batons, fabricacao de
Ceras liquidas ou em pasta para assoalhos, artificiais ou mistas; fabricacao de
Cosmeticos, fabricacao de
Creme de barbear, fabricacao de
Creme dental, fabricacao de
Desinfetantes, fabricacao de
Desodorantes, fabricacao de
Detergente, fabricacao de
Esmalte de unha, fabricacao de
Glicerina, fabricacao de
Graxas para sapatos, fabricacao de
Locao para pele, fabricacao de
Pastas de dente, fabricacao de
Perfumaria (artigo de), fabricacao de
Perfumes, extratos e locoes, fabricacao de
Polidores de moveis, automoveis, metais; fabricacao de
Preparacoes para barba: cremes, tonicos, locoes; fabricacao de
Preparacoes para cabelos: cremes, tonificantes, mascaras, etc.; fabricacao de
Preparacoes sanitarias, fabricacao de
Preparados para manicure ou pedicure, fabricacao de
Preparados para perfumar e desodorizar locais, fabricacao de
Produtos de beleza e higiene pessoal, fabricacao de

24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24030
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090
24090

Produtos de limpeza e polimento, fabricacao de
Produtos para maquiagem, fabricacao de
Sabao medicinal ou liquido, fabricacao de
Saboes na forma: po, liquida, escamas e barra, fabricacao de
Saboes, sabonetes e detergentes sinteticos, fabricacao de
Sabonetes na forma: liquida e barra, fabricacao de
Saponaceos, fabricacao de
Shampoos (ou xampus), fabricacao de
Talco (perfumaria), fabricacao de
Acaricidas, fabricacao de
Aceleradores de cura (aditivo alimentar), fabricacao de
Acido fosforico, fabricacao de
Acido latico, fabricacao de
Acido muriatico, fabricacao de
Acido nitrico, fabricacao de
Acido sulfurico, fabricacao de
Acidos fosforicos, fabricacao de
Acidos graxos, fabricacao de
Acidos inorganicos, fabricacao de
Acidos organicos, fabricacao de
Acrilica (resina, emulsao, graos), fabricacao de
Adesivo de origem animal ou vegetal, fabricacao de
Adesivos a base de plasticos, fabricacao de
Adesivos e selantes para uso industrial e domestico, de origem animal, vegetal e sintetica
(plastico e borracha); fabricacao de
Aditivo para concreto ou argamassa, fabricacao de
Aditivos para a industria alimentar, fabricacao de
Aditivos para a industria textil, fabricacao de
Aditivos para uso diversos, fabricacao de
Adubos e fertilizantes, fabricacao de
Adubos quimicos para uso agricola e domestico, fabricacao de
Agentes de branqueio otico, fabricacao de
Agroquimicos, nao especificados; fabricacao de
Agua destilada, fabricacao de
Alcatrao de hulha, fabricacao de
Alcatrao de madeira, producao de
Alcatrao derivado da madeira, fabricacao de
Alcatrao derivado do carvao-de-pedra, fabricacao de
Aluminio em po, fabricacao de
Alvaiade de chumbo, fabricacao de
Amonia (amoniaco liquefeito), fabricacao de
Anidrido carbonico, inclusive solido (gelo seco); fabricacao de
Anidrido inorganico, fabricacao de
Anidrido organico, fabricacao de
Anilina, fabricacao de
Antiespumante, fabricacao de
Antioxidante, fabricacao de
Antraceno, fabricacao de
Ar liquido ou comprimido, fabricacao de
Argonio, fabricacao de
Aromas e essencias sinteticas, fabricacao de
Artigo pirotecnico, fabricacao de
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Asfalto, usina de
Azoto, fabricacao de
Bactericidas, fabricacao de
Bandas magneticas para som, video e dados; fabricacao de
BHC, fabricacao de
Bicarbonato de sodio, fabricacao de
Borracha sbr (polibutadienoestireno), fabricacao de
Borracha sintetica, fabricacao de
Borracha tipo isocianato, fabricacao de
Borrachas sinteticas, fabricacao de
Breu da destilacao da madeira, producao de
Breu e coque de breu, a partir do alcatrao de hulha
Breu, exclusive da destilacao da madeira; fabricacao de
Butileno (buteno), fabricacao de
Carga para extintor de incendio, fabricacao de
Carrapaticida, fabricacao de
Cartoes magneticos personalizados, fabricacao de
Carvao ativo de madeira, fabricacao de
Carvao ativo de osso, fabricacao de
Carvao vegetal, producao de
Carvoeiras, producao de carvao
Caseinatos, fabricacao de
Catalisador para automoveis, fabricacao de
Catalisadores, fabricacao de
Cera de espermacete, beneficiamento de
Chapa virgem para fotografia, fabricacao de
Chapa virgem para raio X, fabricacao de
Chapas, filmes, papeis e outros materiais e produtos quimicos para fotografia; fabricacao de
Clarificador quimico, fabricacao de
Cloreto de sodio, fabricacao de
Cloro e alcalis, fabricacao de
Clorofluorometanos e outros gases refrigerantes, fabricacao de
Colas, fabricacao de
Compact disc (CD), virgem; fabricacao de
Concentrado aromatico natural, fabricacao de
Concentrado aromatico sintetico, inclusive mescla; fabricacao de
Conservantes para a industria de alimentos, fabricacao de
Cor artificial, fabricacao de
Corante basico, fabricacao de
Corante de origem mineral, fabricacao de
Corante de origem vegetal, fabricacao de
Corante organico, fabricacao de
Corantes de origem mineral, fabricacao de
Corantes de origem vegetal, fabricacao de
Corantes inorganicos de origem mineral ou sintetica em forma basica ou concentrada,
fabricacao de
Corantes mordentes, fabricacao de
Corantes organicos de origem animal, vegetal ou sintetica em forma basica ou concentrada;
fabricacao de
Corantes para a industria textil, fabricacao de
Corantes, fabricacao de
Corretivo de solo, fabricacao de
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Creosoto de madeira, producao de
Defensivos agricolas, nao especificados; fabricacao de
Desengraxante, fabricacao de
Desincrustante, fabricacao de
Detonante, fabricacao de
Dinamite, fabricacao de
Discos e fitas virgens, fabricacao de
Discos flexiveis virgens para informatica, fabricacao de
Discos rigidos, fabricacao de
Dispersantes, fabricacao de
Disquetes, fabricacao de
Ditiocarbamatos (maneb, manebzn), fabricacao de
Diuron (herbicida), fabricacao de
Elastomeros (exclusive artigos de borracha e reciclagem de borrachas), fabricacao de
Elastomeros nao vulcanizados, fabricacao de
Enxofre molhavel (fungicida), fabricacao de
Especialidades quimicas industriais, fabricacao de
Espoletas, cartuchos e detonadores; fabricacao de
Essencia aromatica natural, fabricacao de
Eteno (etileno), fabricacao de
Eucaliptol (cineol), fabricacao de
Explosivo, fabricacao de
Extrato de quebracho, fabricacao de
Extrato tanante de acacia negra, fabricacao de
Extrato tanante de quebracho, fabricacao de
Extratos curtientes, fabricacao de
Extratos tanantes de origem vegetal, fabricacao de
Extratos tanantes sinteticos, fabricacao de
Fenol, fabricacao de
Ferrocianeto, fabricacao de
Fertilizante composto, fabricacao de
Fertilizantes, fabricacao de
Fibra textil artificial, fabricacao de
Fibras artificiais, fabricacao de
Fibras continuas ou descontinuas artificiais, fabricacao de
Fibras de poliestireno, fabricacao de
Fibras de polietileno, fabricacao de
Fibras de polipropileno, fabricacao de
Fibras de rayon, fabricacao de
Fibras sinteticas, fabricacao de
Fibras, fios, cabos e filamentos continuos artificiais (exceto os fios cardados, penteados,
texturizados de fibras e filamentos artificiais); fabricacao de
Fibras, fios, cabos e filamentos continuos sinteticos (exceto os fios cardados, penteados,
texturizados de fibras e filamentos sinteticos); fabricacao de
Filamento continuo de rayon, fabricacao de
Filamento continuo sintetico, fabricacao de
Filme virgem para cinematografia, fabricacao de
Filmes, fabricacao de
Fios e filamentos de viscose (exceto os fios cardados, penteados, texturizados de fibras e
filamentos de viscose), fabricacao de
Fios, cabos e filamentos artificiais (exceto os fios cardados, penteados, texturizados de fibras
e filamentos artificiais), fabricacao de
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Fita magnetica virgem, fabricacao de
Fitas cassetes, fabricacao de
Fitas de video virgens, fabricacao de
Fogos de artificio, fabricacao de
Formaldeido, fabricacao de
Formiatos, fabricacao de
Formicidas, fabricacao de
Fosfatos de amonio, fabricacao de
Fosfatos de triamonio, fabricacao de
Fungicidas, fabricacao de
Furfural (aldeido furfurilico), fabricacao de
Galactose, fabricacao de
Gas carbonico, fabricacao de
Gas de carvao vegetal, fabricacao de
Gases elementares (oxigenio, nitrogenio, hidrogenio, etc.), fabricacao de
Gases industriais (exceto o gas cloro e os da extracao e refino do petroleo) liquidos ou
comprimidos, fabricacao de
Gases medicos, fabricacao de
Gases refrigerantes, fabricacao de
Gelo seco (anidrido carbonico), fabricacao de
Glicerofosfatos, fabricacao de
Glicosideos e derivados, fabricacao de
Gomas vegetais preparadas, fabricacao de
Herbicidas, fabricacao de
Hidrogenio, fabricacao de
Hidroxido de potassio, fabricacao de
Hidroxido de sodio, fabricacao de
Iniciadores, fabricacao de
Inseticidas, fabricacao de
Intermediarios para detergentes e tensoativos, fabricacao de
Intermediarios para farmoquimicos, defensivos agricolas e aditivos em geral; fabricacao de
Intermediarios para fertilizantes quimicos, fabricacao de
Isocianato, fabricacao de
Lecitina, fabricacao de
Liga de cerio (michmetal), fabricacao de
Lixivia, fabricacao de
Mentol, fabricacao de
Metais alcalinos, fabricacao de
Metanol, fabricacao de
Monocrotofos, fabricacao de
Negro de fumo (carbono puro), fabricacao de
Nitrato de amonio, fabricacao de
Nitrato de calcio, fabricacao de
Nitrato de potassio (salitre), fabricacao de
Nitrato de prata, fabricacao de
Nitrato de sodio (salitre do chile), fabricacao de
Nitrobenzeno, fabricacao de
Nitrocalcio, fabricacao de
Nitrocelulose, fabricacao de
Nitrogenio, fabricacao de
Nitroglicerina, fabricacao de
Oleina, fabricacao de
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Oleo branco mineral, fabricacao de
Oleo de alcatrao de madeira, fabricacao de
Oleo de creosoto, fabricacao de
Oleo essencial de frutas citricas, fabricacao de
Oleo para transformador, fabricacao de
Oleo vegetal a base de residuo de celulose (tall-oil), fabricacao
Oleos essenciais de sassafras, fabricacao de
Oleos essenciais, fabricacao de
Oleos vegetais desidratados, soprados ou que sofreram processamento quimico; fabricacao
de
Oxido de chumbo, fabricacao de
Oxido de ferro, fabricacao de
Oxido de titanio (pigmento), fabricacao de
Oxigenio, fabricacao de
Papeis fotograficos, fabricacao de
Papel sensibilizado para fotografia, fabricacao de
Paraquat (herbicida), fabricacao de
Parathion etilico (inseticida), fabricacao de
Pectina, fabricacao de
Pesticidas, nao especificados; fabricacao de
Piche, fabricacao de
Pigmento a base de metal precioso, fabricacao de
Pigmento a base de negro-de-fumo, fabricacao de
Pigmentos inorganicos de origem mineral ou sintetica em forma basica ou concentrada,
fabricacao de
Pigmentos organicos de origem animal, vegetal ou sintetica em forma basica ou
concentrada; fabricacao de
Placas fotograficas para offset, fabricacao de
Plasticos de engenharia (ABS e poliacetal), fabricacao de
Plastificantes, fabricacao de
Poliestireno, fabricacao de
Poliestireno, fabricacao de
Polietileno alta densidade (resina, emulsao, grao), fabricacao de
Polietileno baixa densidade (resina, emulsao, grao), fabricacao de
Polietilenoglicol, fabricacao de
Poliuretano, fabricacao de
Polvoras, fabricacao de
Potassa caustica, fabricacao de
Preparacoes para conservacao de frutas, fabricacao de
Preparacoes para fotografia, fabricacao de
Preparado para extintor de incendio, fabricacao de
Produto quimico para industria do plastico, fabricacao de
Produto quimico para mineracao, fabricacao de
Produto quimico para vedacao, exclusive fita gomada; fabricacao de
Produto quimico para vulcanizacao (esponjante), fabricacao de
Produtos da destilacao da madeira, producao de
Produtos da destilacao do alcatrao de hulha (benzois, tolnois, xilois, naftaleno), producao de
Produtos fitossanitarios, nao especificados, fabricacao de
Produtos inibidores de germinacao, fabricacao de
Produtos inorganicos, nao especificados, fabricacao de
Produtos intermediarios para fibras, fabricacao de
Produtos intermediarios para plastificantes, fabricacao de
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Produtos intermediarios para resinas e fibras, fabricacao de
Produtos organicos basicos, fabricacao de
Produtos petroquimicos basicos, fabricacao de
Produtos quimicos nao especificados ou nao classificados, fabricacao de
Produtos quimicos organicos, nao especificados, (exclusive breu, glicerina, oleos essenciais,
alcool etilico, etc.); fabricacao de
Produtos quimicos para tratamento da agua, fabricacao de
Propileno (propeno), fabricacao de
PVC (policloreto de vinila), fabricacao de
PVC, fabricacao de
Raticidas, fabricacao de
Resina acrilica, fabricacao de
Resinas de poliuretano, fabricacao de
Resinas de silicone, fabricacao de
Resinas termofixas, fabricacao de
Resinas termoplasticas, fabricacao de
Resinas vinilicas, fabricacao de
Sacarina, fabricacao de
Sais de prata, fabricacao de
Sais inorganicos, fabricacao de
Sal inorganico, fabricacao de
Salitre, fabricacao de
SBR (borracha butadieno-estireno), fabricacao de
Soda caustica, fabricacao de
Solventes industriais, fabricacao de
Solventes organicos, fabricacao de
Sorbitol, fabricacao de
Superfosfato concentrado, fabricacao de
Superfosfatos concentrados, fabricacao de
Tanantes sinteticos organicos, fabricacao de
Tensoativo, fabricacao de
Terpineol em bruto, fabricacao de
Tinta para desenhar ou escrever, fabricacao de
Tintas hard (toner para suporte de copiadora, reveladores, etc.)
Tolueno, fabricacao de
Tricloreto de fosforo, fabricacao de
Trifosfatos, fabricacao de
Trimetoxibenzaldeido, fabricacao de
Ureia, fabricacao de
Vanilina, fabricacao de
Viscose, fibras e fios; fabricacao de
Xileno, fabricacao de
Zarcao (oxido de chumbo), fabricacao de

Fabricação de artigos de borracha e plástico
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Acessorio de borracha para maquina, fabricacao de
Acessorio de borracha para veiculo, fabricacao de
Arruela de borracha para maquina fabricacao de
Arruela de borracha para veiculo fabricacao de
Artefatos de borracha para usos diversos, fabricacao de
Artefatos de borracha para usos domestico ou pessoal, nao especificados, fabricacao de
Artefatos de espuma de borracha, fabricacao de
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Beneficiamento de borracha natural, vegetal, solida ou liquida
Bicos de borracha para mamadeira, fabricacao de
Boia de borracha, fabricacao de
Borracha (artigo de), exclusive calcados, brinquedos e vestuario; fabricacao de
Borracha para limpador de para-brisas, fabricacao de
Borracha vegetal, lavagem, centrifugacao e outros beneficiamentos
Borracha, regeneracao de
Camara de ar de borracha, fabricacao de
Camaras-de-ar para bolas esportivas, fabricacao de
Camaras-de-ar para pneumaticos de automoveis, caminhoes, onibus, aeronaves,
motocicletas, bicicletas e outros veiculos; fabricacao de
Camaras-de-ar para pneus (veiculos e maquinas), fabricacao de
Camaras-de-ar para pneus de tratores e maquinas de terraplenagem, fabricacao de
Camel-backs (banda de recauchutagem de pneumatico), fabricacao de
Camisinha (preservativo), fabricacao de
Canos, tubos, mangueiras e mangotes de borracha; fabricacao de
Capacho de borracha, fabricacao de
Chapas, laminas, lencois ou placas de borracha natural ou sintetica, microporosas ou nao;
fabricacao de
Chupetas de borracha, fabricacao de
Colchoes inflaveis de borracha, fabricacao de
Conexoes de borracha, fabricacao de
Correias de borracha para veiculos e maquinas; fabricacao de
Espuma de borracha (artigo de), exclusive colchao e travesseiro; fabricacao de
Espuma de borracha, fabricacao de
Espuma de latex, fabricacao de
Fios de borracha, fabricacao de
Laminado de borracha, fabricacao de
Latice natural ou sintetico, beneficiamento; servico de
Luvas de borracha para uso domestico, fabricacao de
Massa de borracha, fabricacao de
Partes de pneus (borracha de ligacao, camelbacks, etc.), fabricacao de
Passadeiras de borracha, fabricacao de
Peca de borracha para maquina, fabricacao de
Peca de borracha para veiculo, fabricacao de
Perfis de borracha, fabricacao de
Pisos de borracha, fabricacao de
Pneumaticos para tratores e maquinas de terraplenagem, fabricacao de
Pneumaticos para veiculos, fabricacao de
Pneumaticos recauchutados, fabricacao de
Pneumaticos, fabricacao de
Pneumaticos, recondicionamento, recauchutagem, recuperacao de
Pneumaticos, ressolagem, vulcanizacao de
Pneus (recondicionamento, recauchutagem, etc.), servico de
Pneus para tratores e maquinas de terraplenagem, fabricacao de
Pneus para veiculos automotores, aeronaves, bicicletas, motocicletas e outros veiculos;
fabricacao de
Pneus recauchutados, fabricacao de
Pneus recauchutados, producao de
Pneus, fabricacao de
Pneus, ressolagem; vulcanizacao de
Preservativos, fabricacao de
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Revestimento a base de borracha em peca de maquina, servico de
Revestimento a base de borracha em veiculo, servico de
Rolha de borracha, fabricacao de
Tapetes de borracha, fabricacao de
Vulcanizacao, servico de
Acrilico em formas primarias, fabricacao de
Artefatos de isopor, fabricacao de
Artefatos de material plastico, reforcados ou nao com fibra de vidro, para usos industriais;
fabricacao de
Artefatos diversos de plastico, fabricacao de
Artigo de materia plastica para uso domestico, fabricacao de
Artigos de plastico para higiene e toucador, fabricacao de
Artigos de plastico reciclado, fabricacao de
Artigos descartaveis de plastico, fabricacao de
Artigos escolares de material plastico, fabricacao de
Bloco de espuma de materia plastica expandida, fabricacao de
Blocos de plastico, nao especificados; fabricacao de
Botijoes de plastico para embalagem, fabricacao de
Bujao de plastico para embalagem, fabricacao de
Caixas de agua de material plastico reforcado com fibra de vidro, fabricacao de
Caixas, caixotes e semelhantes de plastico, para embalagens; fabricacao de
Canos de material plastico, inclusive com reforco de qualquer material; fabricacao de
Cartuchos para embalagens de material plastico, fabricacao de
Chapa de materia plastica para construcao, fabricacao de
Chapa de plastico laminado para revestimento, fabricacao de
Colchoes inflaveis de plastico, fabricacao de
Copos descartaveis de material plastico, fabricacao de
Courvim, fabricacao de
Ebonite (artigo de), fabricacao de
Embalagem de isopor, fabricacao de
Embalagens de material plastico (polietileno, pvc e semelhantes), fabricacao de
Engradados plasticos para acondicionamento de garrafas, fabricacao de
Equipamentos hidraulicos e sanitarios de material plastico, fabricacao de
Filmes tubulares de plastico para confeccao de embalagens em geral, fabricacao de
Fios de plastico, fabricacao de
Fita rafia de polipropileno, polietileno e outros; fabricacao de
Fitas adesivas de material plastico, fabricacao de
Fitas de plastico, exclusive adesivas; fabricacao de
Flocos e graos de plastico, fabricacao de
Formas planas de plastico, nao especificadas; fabricacao de
Frascos de plastico, fabricacao de
Galalite (artigo de), fabricacao de
Garrafas de plastico, fabricacao de
Isopor (artigos de), fabricacao de
Laminado plastico, fabricacao de
Mangueiras, canos e tubos de plastico; fabricacao de
Manilhas de material plastico, inclusive com reforco de qualquer material, fabricacao de
Marmore sintetico, fabricacao de
Materia plastica em qualquer formato, regeneracao de
Material plastico, tingimento e outros beneficiamentos de
Pecas tecnicas em acrilico, fabricacao de
Pelicula de controle visual e solar, fabricacao de
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Peliculas refletivas de plastico para sinalizacoes viarias e outros usos, fabricacao de
Perfis de material plastico, fabricacao de
Pigmentacao de plastico para terceiros, servico de
Piscinas de material plastico reforcado com fibra de vidro, fabricacao de
Plastico, granulacao, recuperacao de
Plasticos em lencol (filmes), fabricacao de
Plasticos em lencol, estampados (filmes), fabricacao de
Poliestireno (artigos de), fabricacao de
Poliuretano (artigos de), fabricacao de
PVA (artigos de), fabricacao de
PVC (artigos de), fabricacao de
Revestimentos de pavimentos, de plastico, fabricacao de
Rolhas e tampas de plastico, fabricacao de
Sacolas de material plastico, fabricacao de
Sacos de plastico, fabricacao de
Sacos para lixo, fabricacao de
Tecido adesivo de materia plastica, fabricacao de
Tecido de material plastico laminado, fabricacao de
Telhas e chapas de material plastico para construcao, fabricacao de
Tingimento de plastico para terceiros, servico de
Tripas artificiais, fabricacao de
Tubetes de material plastico para isolar cabos e fios, fabricacao de
Tubos de material plastico, inclusive com reforco de qualquer material; fabricacao de
Tubos de pvc, fabricacao de
Tubos e seus acessorios (juntas, cotovelos, flanges, unioes) de plastico, fabricacao de
Veus incandescentes de plastico para lampioes, fabricacao de

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
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Ampolas de vidro para garrafas e outros recipientes termicos, fabricacao de
Ampolas de vidro para medicamentos, fabricacao de
Artefatos de fibra de vidro, exclusive os de material plastico com reforco de fibra de vidro;
fabricacao de
Artefatos de vidro e cristal para uso domestico, para hoteis, restaurantes e similares, nao
especificados; fabricacao de
Artefatos de vidro para aplicacoes industriais, nao especificados; fabricacao de
Artefatos de vidro para laboratorios, hospitais e afins, nao especificados; fabricacao de
Artefatos de vidro refratario para mesa, copa e cozinha; fabricacao de
Bombonas de vidro, fabricacao de
Bulbos de vidro para ampolas de garrafas termicas, fabricacao de
Contas, vidrilhos, micangas e lantejoulas de vidro e cristal; fabricacao de
Copo de vidro, fabricacao de
Copos de vidro para liquidificadores, fabricacao de
Copos graduados de vidro para laboratorios de analises, hospitais e afins; fabricacao de
Cristal, artigo de; fabricacao de
Embalagens tubulares e ampolas de vidro, fabricacao de
Espelhos de vidro em laminas, nao especificados; fabricacao de
Espelhos de vidro para embarcacoes, avioes e veiculos de todos os tipos; fabricacao de
Espelhos de vidro para moveis, molduras e afins; fabricacao de
Espelhos, fabricacao de
Esteiras (mats) de fibra de vidro, fabricacao de
Fibra de vidro (artigo de), fabricacao de
Fibra de vidro (la de vidro), fabricacao de
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Fios e filamentos de fibra de vidro, fabricacao de
Frascos de vidro, fabricacao de
Garrafas de vidro, fabricacao de
Garrafoes de vidro, fabricacao de
Lã de vidro, fabricacao de
Mantas irregulares de fibra de vidro, fabricacao de
Material eletrico de vidro (base), fabricacao de
Mechas, mesmo torcidos (roving) e fios de fibra de vidro; fabricacao de
Objeto de vidro, fabricacao de
Objetos de vidro e cristal para adorno, nao especificados; fabricacao de
Pecas avulsas de vidro e cristal para isoladores, interruptores, lustres e semelhantes,
exclusive bacias e mangas; fabricacao de
Pecas avulsas de vidro e cristal para servico de mesa, copa e cozinha; fabricacao de
Pecas avulsas de vidro refratario para mesa, copa e cozinha; fabricacao de
Potes de vidro para laboratorios, perfumarias e conservas, nao especificados; fabricacao de
Produtos nao tecidos de fibra de vidro (veus, colchoes, paineis, etc.), fabricacao de
Provetas, pipos e pipetas de vidro, fabricacao de
Rolhas, tampas e semelhantes, de vidro, fabricacao de
Telhas de vidro, fabricacao de
Tijolos de vidro, fabricacao de
Vasilhames de vidro, nao especificados; fabricacao de
Vidro de seguranca, fabricacao de
Vidro em barras, fabricacao de
Vidro em tubos, exclusive para lampadas; fabricacao de
Vidro para veiculos, fabricacao de
Vidro plano, fabricacao de
Vidros concavos para qualquer fim, fabricacao de
Vidros curvos, fabricacao de
Vidros de seguranca (laminado ou temperado), fabricacao de
Vidros elaborados para usos nao especificados, fabricacao de
Vidros recortados, fabricacao de
Vidros, artigos de; fabricacao de
Vitrais, fabricacao de
Vitraux, fabricacao de
Vitro, fabricacao de
Aparelho de louca para servico de mesa, fabricacao de
Aparelho sanitario de louca, fabricacao de louca
Artefatos de ceramica ou barro cozido, nao especificados; fabricacao de
Artefatos de ceramica para usos tecnicos, fabricacao de
Artefatos de porcelana, louca e faianca, nao especificados; fabricacao de
Artesanato em ceramica, fabricacao de
Artigo sanitario de ceramica, fabricacao de
Azulejo decorado, fabricacao de
Azulejo liso, inclusive em cores; fabricacao de
Boneco de barro, fabricacao de
Calhas, cantos, rodapes e semelhantes de ceramica; fabricacao de
Canos de ceramica, fabricacao de
Ceramica, artigo de; fabricacao de
Cimento refratario, producao de
Filtros de ceramica ou barro cozido, fabricacao de
Filtros de porcelana, fabricacao de
Ladrilhos ceramicos refratarios, fabricacao de
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Ladrilhos de ceramica, inclusive refratarios; fabricacao de
Lajotas, soleiras, degraus e rodapes de ceramica; fabricacao de
Louca, artigo de; fabricacao de
Loucas sanitarias, fabricacao de
Massa refrataria, inclusive chamote; fabricacao de
Materiais ceramicos para construcao, fabricacao de
Material eletrico de ceramica, fabricacao de (base)
Moringas de ceramica ou barro cozido, fabricacao de
Mosaicos e pastilhas ceramicas, fabricacao de
Objetos de barro, fabricacao de
Objetos de ceramica artistica, inclusive vasos; fabricacao de
Olarias
Panelas de ceramica ou barro cozido, fabricacao de
Pecas avulsas de louca para mesa e cozinha, fabricacao de
Pecas de porcelana para eletricidade, nao especificadas; fabricacao de
Pedras refratarias, fabricacao de
Pias de louca, fabricacao de
Pisos ceramicos, esmaltados ou nao; producao de
Porcelana, artigo de; fabricacao de
Pos-exotermicos
Produtos de olaria, fabricacao de
Refratarios, nao especificados; fabricacao de
Talhas e filtros de ceramica ou barro cozido, fabricacao de
Telhas ceramicas ou de barro cozido, fabricacao de
Tijolos ceramicos ou de barro cozido, inclusive refratarios; fabricacao de
Tijolos ceramicos refratarios, fabricacao de
Vasilha de barro, fabricacao de
Vasilhames de barro, fabricacao de
Alabastro, pecas de; fabricacao de
Amianto, artigo de; fabricacao de
Amianto, beneficiamento nao associado a extracao
Ardosia em chapas, producao de
Ardosia, pecas de; producao de
Argamassa preparada para construcao, fabricacao de
Argamassa preparada, em po, fabricacao de
Argilas, beneficiamento nao associado a extracao
Artefatos de amianto ou revestido de, fabricacao de
Artefatos de cimento armado ou nao, nao especificados; fabricacao de
Artefatos de fibrocimento, nao especificados; fabricacao de
Artefatos de gesso e estuque, nao especificados; fabricacao de
Artefatos de grafita, nao especificados, exclusive minas para lapiseiras e semelhantes e
artefatos para uso eletrico; fabricacao de
Artigos abrasivos, nao especificados; fabricacao de
Artigos de asfalto, de breu de alcatrao de hulha e de materiais similares; fabricacao de
Artigos de mica, fabricacao de
Bancas de granito para pias, fabricacao de
Bancas de marmore para pias, fabricacao de
Bases de ardosia para chaves eletricas, porta-fusiveis, etc.; producao de
Britas (nao associada a extracao), producao de
Caieiras
Caixa de agua de fibrocimento, fabricacao de
Caixa de cimento, fabricacao de
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Cal extinta, fabricacao de
Cal hidratada (extinta), producao de
Cal hidraulica, fabricacao de
Cal virgem, producao de
Cal viva, fabricacao de
Calcados para seguranca industrial, de amianto ou asbesto; fabricacao de
Calcario, beneficiamento nao associado a extracao
Calcinacao de cimento
Canos de fibrocimento, fabricacao de
Canos e tubos de concreto, fabricacao de
Cantaria (pedras)
Cantoneira de gesso, fabricacao de
Cantoneiras de gesso, fabricacao de
Cantoneiras de marmorite, fabricacao de
Capacetes para seguranca industrial, de amianto ou asbesto; fabricacao de
Carbonato natural, beneficiamento nao associado a extracao
Casas, silos e similares pre-fabricados em cimento; fabricacao de
Caulim, beneficiamento nao associado a extracao
Chapa de cimento amianto, lisa; fabricacao de
Chapa de cimento com madeira (mineralizada), fabricacao de
Chapa de fibrocimento corrugada, fabricacao de
Chapa de fibrocimento lisa, fabricacao de
Chapas ou telhas, lisas ou corrugadas, de fibrocimento (cimento amianto); fabricacao de
Cimento (artigo de), fabricacao de
Cimento branco, fabricacao de
Cimento comum, fabricacao de
Cimento portland, fabricacao de
Cimentos aluminosos, fabricacao de
Cimentos hidraulicos, fabricacao de
Clinquer, fabricacao de
Concreto para construcao, producao de
Cristal de rocha, beneficiamento nao associado a extracao
Diatomita, beneficiamento nao associado a extracao
Dolomita, beneficiamento nao associado a extracao
Esmeril em disco, po, pedra; fabricacao de
Estacas de concreto, fabricacao de
Estatuetas e imagens de gesso, fabricacao de
Estuque para construcao, producao de
Fios, cordoalhas e fitas de amianto; fabricacao de
Floroes de gesso, fabricacao de
Gesso (artigo de), fabricacao de
Gesso, beneficiamento nao associado a extracao
Gipsita, beneficiamento nao associado a extracao
Grafita, beneficiamento nao associado a extracao
Granito (artigo de), fabricacao de
Granito em chapas, producao de
Granito em placas, fabricacao de
Isolante eletrico a base de mica (micanite), fabricacao de
Isolante termico
Lã de escoria, lã de rocha e outras las minerais similares; fabricacao de
Lã de vidro (artigo de), fabricacao de
Lajes de cimento pre-moldadas, fabricacao de
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Lajes trelicas (concreto), fabricacao de
Lajotas de cimento, fabricacao de
Lajotas de concreto, fabricacao de
Lajotas, soleiras, degraus e rodapes de marmore; producao de
Lajotas, soleiras, degraus e rodapes de pedras; producao de
Lixa para unhas, fabricacao de
Lixas, nao especificadas; fabricacao de
Longarina de concreto, fabricacao de
Madeira mineralizada, chapas de cimento com reforco de madeira; fabricacao de
Manilhas de cimento, fabricacao de
Manilhas de fibrocimento, fabricacao de
Marmoarias
Marmorarias
Marmore (artigo de), fabricacao de
Marmore em placas, producao de
Marmore recortado a partir de placas ou chapas, producao de
Marmorite em placas, fabricacao de
Massa de concreto preparada para construcao, fabricacao de
Materiais de construcao de substancias vegetais (la de madeira, palha, etc), aglomerados
com cimento, gesso e outros aglutinantes minerais; fabricacao de
Meios-fios de concreto, fabricacao de
Meios-fios de pedra, producao de
Mesa de marmorite para pia, fabricacao de
Mesas de granito para pias, producao de
Mesas de marmore para pias, producao de
Mesas de marmorite para pias, fabricacao de
Minerais nao metalicos, preparacao nao associada a extracao
Moirao de concreto, fabricacao de
Muro de cimento pre-moldado, fabricacao de
Objeto de adorno em gesso, fabricacao de
Objetos de arte em granito, inclusive para jazigos; producao de
Objetos de arte em marmore, inclusive para jazigos; producao de
Objetos de arte em outras pedras, producao de
Objetos de arte em pedra-sabao, producao de
Paralelepipedos, producao de
Pedra britada (britamento nao associado a extracao), producao de
Pedras aparelhadas em outras formas, producao de
Pedras decorativas (ardosia, sao tome, granito, etc), fabricacao de
Pedras para construcao, nao especificadas; producao de
Pedras, aparelhamento de
Placas aparelhadas de marmore, granito, ardosia e outras pedras, para usos industriais, nao
especificadas (para tanques de roupas, tampos para moveis, etc); producao de
Placas de cimento armado para muros, fabricacao de
Postes de concreto, fabricacao de
Pre-moldados em concreto, fabricacao de
Produtos de marmoraria, fabricacao de
Reboco preparado para construcao, fabricacao de
Rebolo de esmeril, fabricacao de
Reservatorios de cimento amianto, fabricacao de
Roupas e artefatos do vestuario (capacetes, calcados e outros artefatos semelhantes) para
seguranca industrial, de amianto ou asbesto; fabricacao de
Sancas de gesso, fabricacao de

26092
26092
26092
26092
26092
26092
26092
26092
26092
26092
26092
26092
26092

Silos pre-fabricados em cimento, fabricacao de
Tanque de cimento armado, fabricacao de
Tanque de fibrocimento, fabricacao de
Telha de amianto, fabricacao de
Telhas, lisas ou corrugadas, de fibrocimento (cimento amianto); fabricacao de
Tijolo de concreto, fabricacao de
Tijolos de cimento, fabricacao de
Tubos de cimento, fabricacao de
Tubos de fibrocimento, fabricacao de
Tumulo de granito, fabricacao de
Tumulo de marmore, fabricacao de
Tumulo de pedra, fabricacao de
Viga de concreto, fabricacao de

Metalurgia básica
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Acessorios para trilhos, producao de
Aciaria
Alto-forno
Arame de aco comum, producao de
Arame de acos especiais, producao de
Arame farpado de aco, producao de
Arame retrefilado, producao de
Barras de aco ao carbono, producao de
Barras de aco especial, producao de
Barras de aco ligado, producao de
Barras trefiladas de aco ao carbono, producao de
Barras trefiladas de aco ligado, producao de
Bloco de aco, fabricacao de
Blocos, tarugos, bilhetes e palanquilhas de acos especiais; producao de
Cano de ferro fundido, fabricacao de
Canos de aco, fabricacao de
Chapas de acos inoxidaveis, producao de
Chapas e bobinas de aco comum, producao de
Chapas e bobinas de acos especiais, producao de
Conexao de aco para canos e tubos, fabricacao de
Estaca prancha de aco, fabricacao de
Ferro e aco em formas primarias, nao especificadas; producao de
Ferro e aco trefilado, producao de
Ferro e aco, laminacao
Ferro e acos-ligas em formas primarias, nao especificadas; producao de
Ferro esponja, producao de
Ferro gusa, producao de
Fio-maquina de aco ao carbono, producao de
Fio-maquina de aco inoxidaveis, producao de
Fio-maquina, relaminado; producao de
Fios metalico de aco (nao eletricos), fabricacao de
Fita de aco, relaminada; fabricacao de
Fitas de aco comum, producao de
Fitas de aco revestidas, producao de
Laminados longos de aco ao carbono e ligados, producao de
Laminados nao-planos de ferro e aco, producao de
Laminados nao-planos de ferroligas, producao de
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Laminados planos de ferro e aco, producao de
Laminados planos de ferroligas, producao de
Lingotes de aco, fabricacao de
Lingotes de acos especiais, exclusive em siderurgicas integradas; producao de
Metais ferrosos, relaminacao de
Perfis de aco, estampados; producao de
Perfis de aco, inclusive i, u, h; fabricacao de
Perfis de aco, soldados; producao de
Placas de aco comum, producao de
Placas de acos especiais, producao de
Produtos siderurgicos, fabricacao de
Relaminacao (metais ferrosos)
Relaminado de aco, producao de
Retrefilacao de aco
Retrefilados de aco, exclusive em siderurgias integradas; producao de
Siderurgia, produtos de
Siderurgicas, produtos de
Tarugo de aco, fabricacao de
Tarugos, biletes e palanquilhas de aco comum; producao de
Tiras de aco comum, relaminadas; producao de
Tiras de acos especiais, relaminadas; producao de
Tiras e fitas de aco, producao de
Trefilacao, ferro e aco
Trefilados de aco
Trefilaria, ferro e aco
Trilho de aco, fabricacao de
Tubos de aco flexiveis, inclusive conexoes; producao de
Tubos e canos de aco com costura, inclusive conexoes; producao de
Tubos e canos de aco sem costura, producao de
Tubos e canos de ferro fundido, inclusive conexoes (exclusive em siderurgicas integradas);
producao de
Tubos retrefilados de aco, producao de
Tubos trefilados de aco, inclusive conexoes; producao de
Vergalhoes de aco, fabricacao de
Vergalhoes de aco, relaminados; producao de
Alumina, fabricacao de
Aluminio e suas ligas, metalurgia
Aluminio e suas ligas, relaminacao
Aluminio em lingotes e outras formas primarias, producao de
Aluminio, lingotes, barras, chapas, etc.; metalurgia
Anodos e catodos, producao de
Antimonio, lingotes, barras, chapas, fios etc.; metalurgia
Arames e fios de aluminio, producao de
Arames e fios de cobre (nao eletrico), fabricacao de
Arames e fios de metais nao-ferrosos, nao especificados; producao de
Barras de aluminio e suas ligas, producao de
Berilio, lingotes, barras, chapas, fios etc.; metalurgia
Bronze, lingotes, barras, chapas, fios etc.; metalurgia
Canos e tubos de aluminio, producao de
Canos e tubos de bronze, producao de
Canos e tubos de chumbo, producao de
Canos e tubos de cobre, producao de
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Canos e tubos de latao, producao de
Canos e tubos de metais nao-ferrosos, nao especificados; producao de
Chumbo, lingotes, barras, chapas, fios etc.; metalurgia
Cobre, lingotes, barras, chapas, fios etc.; metalurgia
Colombio, lingotes, barras, chapas, fios etc.; metalurgia
Conduite de metais nao ferrosos, fabricacao de
Cromo, lingotes, barras, chapas, fios etc.; metalurgia
Eletrodos para solda eletrica, exclusive de grafita; producao de
Estanho, lingotes, barras, chapas, fios etc.; metalurgia
Fios de metais preciosos, producao de
Fios, cabos e condutores eletricos de aluminio, nus; fabricacao de
Fios, cabos e condutores eletricos de cobre, nus; fabricacao de
Fios, cabos e condutores eletricos nus, nao especificados; fabricacao de
Folha de aluminio relaminada, papel aluminio para embalagem; producao de
Glucinio, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Laminados de aluminio e suas ligas, producao de
Laminados de metais preciosos, producao de
Laminados de ouro, producao de
Laminados de prata, producao de
Latao, lingotes, barras, chapas, fios etc.; metalurgia
Liga de metais nao ferrosos, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Liga de metais preciosos, fabricacao de
Manganes, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Mates de cobre, producao de
Mates de niquel, producao de
Metais nao-ferrosos, nao especificados; relaminacao de
Metais nao-ferrosos, nao especificados; retrefilacao de
Metais preciosos, recuperacao de
Molibdenio, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Niobio, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Niquel, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Ouro em formas primarias, producao de
Ouro granulado, producao de
Ouro, fundicao, refinacao de
Papel aluminio, fabricacao de
Perfis de aluminio, producao de
Platina, fundicao, refinacao de
Pos e particulas de aluminio, producao de
Pos e particulas de minerais metalicos nao-ferrosos, exclusive aluminio e zinco; producao de
Prata em formas primarias, producao de
Prata granulada, producao de
Prata, fundicao; refinacao de
Relaminados de aluminio, producao de
Silicio (lingotes, chapas, barras, fios, etc.), metalurgia
Solda em barra, fio, tubo, vareta; fabricacao de
Telhas de zinco, producao de
Titanio, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Tombak, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Transformacao de minerios metalicos nao ferrosos, industria de
Tubos flexiveis de metais nao-ferrosos, producao de
Tubos trefilados de metais nao-ferrosos, nao especificados; producao de
Tungstenio, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
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Vanadio, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Vergalhoes de aluminio, producao de
Zinco, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Zirconio, lingotes, chapas, barras, fios, etc.; metalurgia
Aluminio fundido em formas e pecas, producao de
Aluminio, fundicao de
Antimonio fundido, fabricacao de
Bronze fundicao de
Chumbo, fundicao de
Cobre, exclusive utensilios domesticos; fundicao de
Estanho fundido (artigo de), fabricacao de
Ferro e aco, fundicao de
Ferro fundido (artigo de), exclusive utensilios domesticos; fabricacao de
Fundicao
Fundicao de metais nao ferrosos, servico de
Latao, fundicao de
Ligas de metais nao-ferrosos fundidas em formas e pecas, producao de
Metais ferrosos, fundicao; servico de
Metais nao ferrosos, fundicao de
Niquel, fundicao de

Fabricação de produtos de metal - exclusive máquinas e equipamentos
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Abridores de latas e garrafas, fabricacao de
Aerosois (embalagens), fabricacao de
Agulhas e alfinetes, fabricacao de
Alavancas e pes-de-cabra, fabricacao de
Alfinete de metal, fabricacao de
Alicates para unhas, fabricacao de
Alicates, torqueses e tenazes; fabricacao de
Almotolias (engraxadeiras), fabricacao de
Ancinhos manuais, fabricacao de
Ancoragens, bainhas metalicas, juntas de dilatacao e semelhantes para concreto; fabricacao
de
Ancoras para embarcacoes, fabricacao de
Andaimes tubulares, fabricacao de
Arame (artigo de), fabricacao de
Arruela metalica, fabricacao de
Artefatos de cutelaria, fabricacao de
Artefatos de metal para escritorio, fabricacao de
Artefatos de metal para uso domestico, inclusive fundidos; fabricacao de
Artefatos de serralheria, exceto esquadrias; fabricacao de
Artefatos de trefilados, fabricacao de
Artesanato em metal, fabricacao de
Artigo metalurgico, fabricacao de
Basculantes (esquadrias), fabricacao de
Bisnaga de metal nao ferroso para embalagem, fabricacao de
Box de aluminio, fabricacao de
Brocas para mineracao, metais, madeira, etc.; fabricacao de
Bujoes para gases, fabricacao de
Cabos e cordoalhas de aco, fabricacao de
Cadeados, fabricacao de
Calceiro aramado, fabricacao de
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Caldeira para calefacao, fabricacao de
Caldeiraria pesada, produtos de
Caldeiraria pesada, servico de
Caldeiras geradoras de vapor para aquecimento central, fabricacao
Caldeiras geradoras de vapor para aquecimento central, manutencao de
Caldeiras geradoras de vapor para usos diversos, exclusive para veiculos; fabricacao de
Caldeiras geradoras de vapor para usos diversos, exclusive para veiculos; manutencao e
reparacao de
Caldeiras para aquecimento central, manutencao e reparacao de
Capsula metalica para frasco, garrafa; fabricacao de
Cartuchos de metal para embalagens, fabricacao de
Cavadeira metalica, fabricacao de
Cestas de arame, fabricacao de
Chapas metalicas, perfuracao; servico de
Chave de parafuso, fabricacao de
Chave inglesa, fabricacao de
Chaves para fechaduras, mesmo de veiculos; fabricacao de
Chaves para parafusos de qualquer tipo, fabricacao de
Cilindro de ferro para embalar gases, fabricacao de
Cintas ou bracadeiras para postes, fabricacao de
Clipes para papel, fabricacao de
Coberturas metalicas para veiculos e outros usos residenciais, fabricacao de
Cofre de aco, fabricacao de
Cofres e caixas-fortes de aco , fabricacao de
Colher de pedreiro, fabricacao de
Conjunto de metal para sobremesa, fabricacao de
Conjunto de panelas (metal), fabricacao de
Corrente metalica, fabricacao de
Cortador de metais, fabricacao de
Cortador de vidro com ponta diamantada, fabricacao de
Corte de metais, servico de
Cutelaria (artigo de), fabricacao de
Diamantes (ferramentas industriais), fabricacao de
Dobradicas, fabricacao de
Elementos modulares (modulos) de metal para exposicoes, fabricacao de
Embalagens flexiveis de aluminio, fabricacao de
Embalagens metalicas, fabricacao de
Entalhadeiras para madeiras, fabricacao de
Enxadas e enxadoes, fabricacao de
Equipamentos metalicos para sondagens e construcao de encostas, fabricacao de
Escada de aluminio, fabricacao de
Escada de ferro, fabricacao de
Esponjas de aco (la de aco), fabricacao de
Esquadria de aluminio, fabricacao de
Esquadrias de ferro e aco, fabricacao de
Esquadrias de metais na0-ferrosos, fabricacao de
Esquadrias metalicas (de fabricacao propria), montagem de
Esquadrias metalicas, fabricacao de
Estrutura metalica para galpoes, coberturas e silos; fabricacao de
Estrutura metalica para passarelas, fabricacao de
Estrutura metalica para pontes e viadutos, fabricacao de
Estrutura metalica, fabricacao de
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Estruturas metalicas (de fabricacao propria), montagem de
Facas e facoes para uso profissional, fabricacao de
Facas e laminas para maquinas industriais, fabricacao de
Faqueiros de metal comum, fabricacao de
Fechaduras, guarnicoes e outras ferragens para construcao; fabricacao de
Fechaduras, guarnicoes e semelhantes para moveis, bolsas, malas; fabricacao de
Ferragens eletrotecnicas para distribuicao de energia eletrica, iluminacao publica, telefonia e
telegrafia; fabricacao de
Ferragens para construcao civil, fabricacao de
Ferramenta industrial de corte fabricacao de
Ferramenta industrial de extrusao, fabricacao de
Ferramenta industrial de precisao, fabricacao de
Ferramenta manual (nao eletrica), fabricacao de
Ferramentas agricolas manuais, fabricacao de
Ferramentas para veiculos automotores (chaves), fabricacao de
Ferramentas, utensilios e instrumentos para trabalhos manuais; fabricacao de
Ferro de passar (nao eletrico), fabricacao de
Ferro de soldar (nao eletrico), fabricacao de
Foices, fabricacao de
Formoes e goivas, fabricacao de
Formoes, fabricacao de
Funilaria, (artigos de)
Furadeira manual (nao eletrica), fabricacao de
Furadores de papel, fabricacao de
Gaiola de arame, fabricacao de
Garfos para feno, fabricacao de
Garrafa de ferro para embalar gases, fabricacao de
Goiva, fabricacao de
Grades metalicas, fabricacao de
Grampeadores para papel, fabricacao de
Grampo para grampeadores, fabricacao de
Grampos e clipes para cabelos, fabricacao de
Helices para embarcacoes, fabricacao de
Janelas de aluminio, fabricacao de
Janelas metalicas, fabricacao de
La de aco, fabricacao de
Lamina de serra, fabricacao de
Lamina para maquina industrial, fabricacao de
Latas metalicas para embalagem, fabricacao de
Latoes para laticinio, fabricacao de
Letras em aco e outros metais, fabricacao de
Limas, grosas e limatoes; fabricacao de
Machados e machadinhas, fabricacao de
Maquinas de moer carne nao eletricas, fabricacao de
Marretas, fabricacao de
Mastros tubulares, fabricacao de
Metais nao-ferrosos recortados, producao de
Metais, chapas, barras, etc.; corte de
Molas de todos os tipos, exclusive para veiculos; fabricacao de
Navalhas, fabricacao de
Objetos metalicos, nao especificados; fabricacao de
Obras de caldeiraria pesada para aplicacoes em hidrovias e hidreletricas, fabricacao de
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Obras de caldeiraria pesada para as industrias, fabricacao de
Obras de caldeiraria pesada para construcao naval, fabricacao de
Palha de aco, fabricacao de
Parafusos metalicos, fabricacao de
Pas (ferramentas), fabricacao de
Pecas avulsas metalicas para mesa e cozinha, fabricacao de
Pecas para caldeiras geradoras de vapor para aquecimento central, fabricacao de
Pecas para tanques e reservatorios, fabricacao de
Peneiras de arame, fabricacao de
Persiana de qualquer material, fabricacao de
Pes de cabra, fabricacao de
Pias de metal, fabricacao de
Picaretas, fabricacao de
Pinos e contrapinos metalicos, fabricacao de
Placa indicadora para fim comercial, fabricacao de
Placa indicadoras para qualquer fim (industrial, ruas, orientacao rodoviaria, etc.), fabricacao
de
Placa metalica, fabricacao de
Placa para torno, fabricacao de
Placa para veiculo, fabricacao de
Placas profissionais (em metal), fabricacao de
Plainas manuais para madeira, fabricacao de
Porcas e arruelas metalicas, fabricacao de
Portas de aluminio, fabricacao de
Portas metalicas, fabricacao de
Postes metalicos, fabricacao de
Pregos, tachas e arestas de metais; fabricacao de
Produtos de serralharia artistica, fabricacao de
Produtos de serralharia, exceto esquadrias; fabricacao de
Produtos metalurgicos diversos, fabricacao de
Punhais, fabricacao de
Recipientes metalicos para embalagem, nao especificados; fabricacao de
Reservatorio metalicos, fabricacao de
Revestimento de aluminio para isolamento termico, fabricacao de
Rolha metalica para frasco, garrafa, inclusive chapinha; fabricacao de
Serra manual, fabricacao de
Serralheiro, oficina de reparacao de
Serralheria (artigo de), fabricacao de
Serralheria (exceto esquadrias)
Serralheria, oficina de
Serrotes, fabricacao de
Talheres avulsos, exclusive de prata; fabricacao de
Tambores e tanques metalicos para embalagem, fabricacao de
Tambores e tanques metalicos para embalagem, recuperacao de
Tanques e reservatorios metalicos para combustiveis, lubrificantes, gas comprimido, etc.;
fabricacao de
Tanques e reservatorios metalicos para combustiveis, lubrificantes, gas comprimido, etc.;
manutencao de
Telas de arame, fabricacao de
Tesoura, fabricacao de
Tesouras para cortar metais, fabricacao de
Toldos em aluminio, fabricacao de
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Tornos de bancadas, fabricacao de
Torre para extracao de petroleo, fabricacao de
Torres metalicas para linhas de transmissao eletrica, teletransmissao, etc.; fabricacao de
Utensilio domestico de aluminio fabricacao de
Utensilio domestico de metal, fabricacao de
Utensilios domesticos de aluminio fundido, producao de
Utensilios domesticos de ferro fundido, producao de
Utensilios domesticos de ferro, fabricacao de
Utensilios metalicos para mesa, copa e cozinha, inclusive jogos completos, fabricacao de
Vasos de pressao, fabricacao de
Aco forjado, fabricacao de
Aco, forjaria, servico de
Anodizacao, servico de
Artigos metalicos estampados, exclusive utensilios domesticos; producao de
Cementacao de aco, servico de
Chapas e pecas metalicas, impressao de
Cobreagem, servico de
Cromagem, servico de
Cromeacao, servico de
Douracao, servico de
Eletrolisacao, servico de
Esmaltagem, servico de
Estanhagem, servico de
Etiqueta metalica, fabricacao de
Etiquetas metalicas, fabricacao de
Ferradura, fabricacao de
Ferraduras, producao de
Ferraria, oficina de reparacao de
Ferreiro, oficina de reparacao de
Ferro e aco forjado em formas e pecas, nao especificados; producao de
Ferro e aco, estamparia; servico de
Folha de flandres (artigo de), fabricacao de
Forjaria
Fresagem, servico de
Galvanizacao, servico de
Galvanoplastia, servico de
Galvanotecnica, servico de
Impressao em chapa metalica, servico de
Jato de areia (jateamento-usinagem), servico de
Litografia, oficina, servico de
Metais nao-ferrosos forjados em formas e pecas, producao de
Metais nao-ferrosos, forjaria; servico de
Metais, estamparia; servico de
Metal forjado (artigo de), fabricacao de
Niquelacao, servico de
Niquelagem, servico de
Peca repuxada de metais, fabricacao de
Pecas de metais ferrosos, forjaria; servico de
Pecas estampadas de ferro e aco, exclusive utensilios domesticos; fabricacao de
Pecas moldadas em po metalico (sinterizadas) ou revestidas; producao de
Pintura em produtos metalicos, servico de
Pintura industrial, servico de
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Placas metalicas gravadas, fabricacao de
Polimento de metais, servico de
Produtos da metalurgia do po, fabricacao de
Recozimento de arame
Solda, servico de
Telhas de aluminio, fabricacao de
Telhas metalicas estampadas, fabricacao de
Tempera, cementacao de aco, recozimento de arame, tratamento termico; servico de
Tornearia em metal, servico de
Tratamento termico de metais, servico de
Usinagem (torno, fresa, etc.), servico de
Zincagem, servico de
Zincografia; oficina, servico de

Fabricação de máquinas e equipamentos
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Adubadora, fabricacao de
Afiadeira de serra, fabricacao de
Agulhas para maquinas de costura, fabricacao de
Alambique, fabricacao de
Alimentadores industriais eletromecanicos ou eletromagneticos (vibradores, de esteira e
outros) para movimentacao de materiais a granel, fabricacao de
Ancinhos mecanicos, fabricacao de
Aparelho de ar condicionado central, fabricacao de
Aparelho de ar condicionado para veiculo , fabricacao de
Aparelho de refrigeracao de uso industrial, fabricacao de
Aparelho industrial para instalacao termica, fabricacao de
Aparelho ou equipamento para instalacao hidraulica, fabricacao de
Aparelho para apicultura, fabricacao de
Aparelho para avicultura, fabricacao de
Aparelho para criacao de pequeno animal, fabricacao de
Aparelho para cunicultura, fabricacao de
Aparelho para industria de conserva, fabricacao de
Aparelho para industria farmaceutica, fabricacao de
Aparelho para industria quimica, fabricacao de
Aparelho para montagem de pneus, fabricacao de
Aparelhos aerotecnicos, nao especificados, fabricacao de
Aquecedor industrial para agua (nao eletrico), fabricacao de
Arados, manutencao de
Arados, nao especificados, fabricacao de
Armamento belico pesado, fabricacao de
Armas de fogo para caca e esporte, fabricacao de
Armas de fogo, nao especificadas; fabricacao de
Assentos de lingoteiras, fabricacao de
Autoclave (nao eletrica), fabricacao de
Bala de chumbo, fabricacao de
Balanca comercial ou industrial, fabricacao de
Balanca industrial ou comercial, reparacao de
Balancas comerciais, manutencao e reparacao de
Balancas de uso domestico, fabricacao de
Balcoes frigorificos, fabricacao de
Bazuca (arma militar), fabricacao de
Betoneiras, manutencao e reparacao de
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Betoneiras, nao especificadas, fabricacao de
Bomba hidraulica, fabricacao de
Bombas hidraulicas, manutencao de
Bombas para distribuicao de combustiveis, fabricacao de
Bombas para distribuicao de combustiveis, manutencao de
Britadores de mandibula, fabricacao de
Brocas rotativas para pocos de petroleo, fabricacao de
Cabecote para solda eletrica, fabricacao de
Cabina, cabine para elevador, fabricacao de
Caixa de metal para fundicao, fabricacao de
Calandras industriais, manutencao e reparacao de
Calandras industriais, montagem e instalacao de
Calandras para a industria grafica, fabricacao de
Calandras para couro, fabricacao de
Calandras para fins texteis, fabricacao de
Calandras para lavanderias, fabricacao de
Calandras para plastico, fabricacao de
Calandras, nao especificadas; fabricacao de
Caldeira geradora de vapor para veiculos, manutencao e reparacao de
Caldeiras geradoras de vapor para veiculos, fabricacao de
Camara frigorifica, fabricacao de
Canhao naval, aereo, antiaereo, de costa (militar); fabricacao de
Captores solares, fabricacao de
Carabinas, fabricacao de
Carneiros hidraulicos, fabricacao de
Carro de combate, fabricacao de
Ceifadeiras, fabricacao de
Centrifugador de acucar, fabricacao de
Chocadeiras, fabricacao de
Cilindro misturador para a industria do sabao, fabricacao de
Cilindro para panificacao, fabricacao de
Coletores solares, fabricacao de
Colhedeiras agricolas, fabricacao de
Colunas de destilacao/retificacao, exclusive alambiques, fabricacao de
Comedouros e bebedouros para animais, fabricacao de
Compressor de ar, reparacao de
Compressores de ar, fabricacao de
Condensadores de calor, fabricacao de
Condicionadores e renovadores de ar industriais, equipados ou nao com motores eletricos,
fabricacao de
Congeladores ou conservadores comerciais, eletricos (freezers); fabricacao de
Cortador de couro, fabricacao de
Cortador de sabao, sabonete, fabricacao de
Cozinhadores (maquinas para industria do papel e papelao), fabricacao de
Criadeira para animais (celas, baias), fabricacao de
Criadeiras para aves, suinos e outros pequenos animais (celas, baias, etc.); fabricacao de
Cultivadores agricolas, fabricacao de
Depenadeira para ave, fabricacao de
Depiladores para suino, fabricacao de
Desbastadora para metais, fabricacao de
Descarocadeira de produto agricola, fabricacao de
Descarocadeiras de produtos agricolas, fabricacao de
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Descarocador de algodao, fabricacao de
Desempenadeira de madeira, fabricacao de
Desempenadeira, fabricacao de
Deslintador de algodao, fabricacao de
Desnatadeiras, fabricacao de
Despolpadeira, fabricacao de
Destilarias de aguardente, fabricacao de
Destilarias de alcool, fabricacao de
Destilarias, manutencao e reparacao de
Distribuidor de fertilizante, fabricacao de
Dobradeira para metais, fabricacao de
Eixos de transmissao para industria, fabricacao de
Elevador hidraulico para posto de auto-servico, fabricacao de
Elevador para carga, passageiro; fabricacao de
Embreagens, juntas de articulacao e acoplamentos para transmissao industrial, fabricacao de
Empastadores, fabricacao de
Empilhadeira de carga, fabricacao de
Empilhadeiras, manutencao e reparacao de
Engenho, moenda de cana-de-acucar; fabricacao de
Engomadeira de fios, fabricacao de
Engomadeira de tecidos, fabricacao de
Engrenagens metalicas, usinadas, para transmissao industrial; fabricacao de
Engrenagens para transmissao industrial, de todos os tipos; fabricacao de
Ensacadeira automatica, fabricacao de
Equipamento belico pesado (canhoes, carros de combate de todos os tipos, lanca-bombas,
misseis, tanques, metralhadoras pesadas, fixas em tripe ou veiculos
Equipamento belico pesado, fabricacao de
Equipamento industrial para instalacao termica, fabricacao de
Equipamento para o exercicio de artes e oficios, fabricacao de
Equipamento para perfuracao de poco de petroleo, fabricacao de
Equipamento para solda eletrica, fabricacao de
Equipamento para sondagem de poco de petroleo, fabricacao de
Equipamentos de transmissao para fins industriais, manutencao e reparacao de
Equipamentos militares, nao especificados; fabricacao de
Equipamentos para cozinhas industriais, nao especificados; fabricacao de
Equipamentos para postos de gasolina, fabricacao de
Escadas rolantes, fabricacao de
Esmerilhador para metais, fabricacao de
Espingarda, fabricacao de
Espingardas, fabricacao de
Espuladeira, fabricacao de
Estampo de metal para fim industrial, exclusive fundicao; fabricacao de
Esteira transportadora, fabricacao de
Esterilizadores eletricos, fabricacao de
Estufa (eletrica), fabricacao de
Estufas e autoclaves eletricas, fabricacao de
Estufas e fornos eletricos para fins industriais, montagem e instalacao de
Estufas e fornos eletricos para fins industriais, reparacao e manutencao de
Estufas, secadores e autoclaves nao-eletricas; fabricacao de
Evaporadores e concentradores, fabricacao de
Eviscerador de peixe, fabricacao de
Exaustores industriais, fabricacao de
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Exaustores industriais, manutencao e reparacao de
Extintores de incendio, fabricacao de
Extintores de incendio, manutencao e reparacao de
Ferramenta manual (eletrica), fabricacao de
Ferramenta pneumatica, fabricacao de
Forno industrial (nao eletrico), fabricacao de
Fornos eletricos industriais, fabricacao de
Freezer (para uso comercial), fabricacao de
Fresadora, horizontal, universal, vertical; fabricacao de
Furadeira de bancada, coluna; fabricacao de
Furadeira, multipla, radial; fabricacao de
Furadeiras (ferramentas eletricas manuais), fabricacao de
Furadeiras, nao especificadas, manutencao de
Fuzil (arma de fogo), fabricacao de
Geladeira (para uso comercial), fabricacao; montagem de
Gerador de acetileno, fabricacao de
Granada (equipamento militar), fabricacao de
Guarnicoes para cardas, fabricacao de
Guilhotinas, nao especificadas; fabricacao de
Guindastes, fabricacao de
Implementos agricolas, fabricacao de
Incineradores, fabricacao de
Lancadeira para tear, fabricacao de
Lingoteiras para siderurgia, fabricacao de
Lixadeiras para madeira, nao especificadas; fabricacao de
Macaco hidraulico, fabricacao de
Macaqueira, fabricacao de
Macarico para solda a oxigenio, acetileno; fabricacao de
Macaricos, manutencao de
Mancais de todos os tipos, fabricacao de
Mandrilhadeira, fabricacao de
Maquina a vapor para embarcacao, com ou sem caldeira; fabricacao de
Maquina agricola, fabricacao, montagem; reparacao de
Maquina circular para passamanaria, fabricacao de
Maquina de abrir rosca, fabricacao de
Maquina de cardar, fabricacao de
Maquina de casear, fabricacao de
Maquina de clicheria, fabricacao de
Maquina de composicao tipografica, fabricacao de
Maquina de conserva de frutas e legumes, fabricacao de
Maquina de corrugar papel, fabricacao de
Maquina de cortar tecido, fabricacao de
Maquina de costura (domestica ou industrial), fabricacao de
Maquina de curtume, fabricacao de
Maquina de encher salsicha, linguica, embutido; fabricacao de
Maquina de estampar tecido, fabricacao de
Maquina de esterotipia, fabricacao de
Maquina de extrudar plastico, fabricacao de
Maquina de fabricar bala, bombom; fabricacao de
Maquina de fabricar bordado, fabricacao de
Maquina de fabricar borracha, fabricacao de
Maquina de fabricar caderno, fabricacao de
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Maquina de fabricar cigarro, fabricacao de
Maquina de fabricar cimento, fabricacao de
Maquina de fabricar gelo, fabricacao de
Maquina de fabricar pneus, fabricacao de
Maquina de fabricar tecido, fabricacao de
Maquina de fabricar vidro, fabricacao de
Maquina de fecularia, fabricacao de
Maquina de fumo, fabricacao de
Maquina de fundir tipos, fabricacao de
Maquina de injetar plastico, fabricacao de
Maquina de lavanderia, fabricacao de
Maquina de litografia, fabricacao de
Maquina de lixar, fabricacao de
Maquina de pasteurizar leite, fabricacao de
Maquina de polir marmore, granito, ardosia; fabricacao de
Maquina de pregar botoes, fabricacao de
Maquina de prensar, fabricacao de
Maquina de recauchutar pneus, fabricacao de
Maquina de refinacao de petroleo, fabricacao de
Maquina de serrar marmore, granito, ardosia; fabricacao de
Maquina de terraplenagem; fabricacao, montagem de
Maquina de terraplenagem; manutencao, reparacao de
Maquina de texturizar fio, tecido; fabricacao de
Maquina de tingir fio, tecido; fabricacao de
Maquina de tricotar, fabricacao de
Maquina de usinagem por eletroerosao, fabricacao de
Maquina impressora, inclusive rotativa; fabricacao de
Maquina operatriz de uso industrial, reparacao de
Maquina operatriz de uso industrial; fabricacao, montagem de
Maquina para industria rural, fabricacao de
Maquina para reparacao de calcados, manutencao e reparacao de
Maquina para trabalhar metais, fabricacao de
Maquina-ferramenta; fabricacao, montagem de
Maquina-ferramenta; manutencao, reparacao de
Maquinas e aparelhos de ventilacao e refrigeracao de uso industrial, manutencao e
reparacao de
Maquinas e equipamentos para a industria alimentar, de bebidas e fumo, manutencao e
reparacao de
Maquinas e equipamentos para a industria da borracha, manutencao e reparacao de
Maquinas e equipamentos para a industria da madeira, manutencao e reparacao de
Maquinas e equipamentos para a industria de ceramica, artefatos de cimento e olarias,
manutencao e reparacao de
Maquinas e equipamentos para a industria de perfumaria, saboes e velas, manutencao e
reparacao de
Maquinas e equipamentos para a industria do plastico, manutencao e reparacao de
Maquinas e equipamentos para a industria grafica, manutencao e reparacao de
Maquinas e equipamentos para a industria metalurgica e mecanica, manutencao e reparacao
de
Maquinas e equipamentos para a industria textil, manutencao e reparacao de
Maquinas e equipamentos para agricultura, avicultura e obtencao de produtos animais,
manutencao e reparacao de
Maquinas e equipamentos para as industrias de celulose, papel e papelao e artefatos,
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manutencao e reparacao de
Maquinas e equipamentos para as industrias do vestuario, couro e calcados, manutencao e
reparacao de
Maquinas e equipamentos para extracao de minerios e industria da construcao, manutencao
e reparacao de
Maquinas e equipamentos para usos especificos, nao especificado, manutencao e reparacao
de
Maquinas agricolas, fabricacao de
Maquinas automaticas para venda de produtos, fabricacao de
Maquinas automaticas para venda de produtos, manutencao e reparacao de
Maquinas e aparelhos de refrigeracao e ventilacao de uso industrial, reparacao e manutencao
de
Maquinas e aparelhos de tracao animal para uso na agricultura, fabricacao de
Maquinas e aparelhos para encher, fechar, capsular ou rotular embalagens; fabricacao de
Maquinas e aparelhos para industria de artefatos de papel, papelao e cartonagem, nao
especificados; fabricacao de
Maquinas e aparelhos para industria do vestuario, nao especificados; fabricacao de
Maquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes, fabricacao de
Maquinas e equipamentos agricolas, manutencao e reparacao de
Maquinas e equipamentos de uso geral, fabricacao de
Maquinas e equipamentos de uso geral, reparacao e manutencao de
Maquinas e equipamentos para a industria de prospeccao e extracao de petroleo, reparacao e
manutencao de
Maquinas e equipamentos para a industria siderurgica, fabricacao de
Maquinas e equipamentos para calefacao, nao especificados; fabricacao de
Maquinas e equipamentos para calefacao, reparacao e manutencao de
Maquinas e equipamentos para elevacao e transporte de cargas e pessoas, de fabricacao
propria; fabricacao de
Maquinas e equipamentos para instalacoes termicas para fins industriais, reparacao e
manutencao de
Maquinas e equipamentos para marmorarias, fabricacao de
Maquinas e equipamentos para mineracao, fabricacao de
Maquinas e equipamentos para perfuracao e sondagem de pocos de petroleo, exclusive
brocas rotativas; fabricacao de
Maquinas e equipamentos para refrigeracao, nao especificados; fabricacao de
Maquinas e equipamentos para transporte e elevacao de cargas e pessoas, reparacao e
manutencao de
Maquinas e veiculos para movimentacao de carga, fabricacao de
Maquinas manuais para tricotar (industriais), fabricacao de
Maquinas motorizadas para tricotar, fabricacao de
Maquinas motrizes de uso industrial, fabricacao de
Maquinas motrizes diversas, manutencao e reparacao de
Maquinas motrizes nao-eletricas, nao especificado, manutencao e reparacao de
Maquinas para a industria alimentar, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para a industria do alcool, fabricacao de
Maquinas para a industria siderurgica, reparacao e manutencao de
Maquinas para a industria textil, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para as industrias metalurgica e mecanica, fabricacao de
Maquinas para bares e lanchonetes, manutencao e reparacao de
Maquinas para bares, lanchonetes e semelhantes, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para casear, fabricacao de
Maquinas para construcao civil, nao especificadas; fabricacao de
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Maquinas para embalar e ensacar, fabricacao de
Maquinas para embalar e ensacar, manutencao e reparacao de
Maquinas para extracao e beneficiamento de minerios, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para fiacao (filatorios), nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para industria de bebidas, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para industria de laticinios, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para industria de perfumaria, saboes e velas, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para industria do cigarro, fabricacao de
Maquinas para industria do cimento, fabricacao de
Maquinas para industria do material plastico, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para matadouro e abatedouro, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para pavimentacao, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas para pavimentacao, nao especificadas; manutencao e reparacao de
Maquinas para solda eletrica ou nao, com ou sem capacidade para cortar metais; fabricacao
de
Maquinas para solda, eletrica ou nao; manutencao e reparacao de
Maquinas para terraplenagem, nao especificadas; fabricacao de
Maquinas, aparelhos e equipamentos termicos para fins industriais, nao especificados;
fabricacao de
Maquinas, aparelhos e implementos para agricultivo, nao especificados; fabricacao de
Maquinas-ferramenta, montagem e instalacao de
Maquinas-ferramenta, nao especificadas; manutencao e reparacao de
Maquinas-ferramenta, reparacao e manutencao de
Maromba para barro, argila; fabricacao de
Mecanismo jacquard, inclusive auxiliar do sistema; fabricacao de
Metais sanitarios, fabricacao de
Metralhadoras leves (portateis), fabricacao de
Metralhadoras pesadas, fabricacao de
Misturador de racoes, fabricacao de
Moendas para cana (maquinas para industria do acucar), fabricacao de
Moinho de bola, fabricacao de
Moinho de martelo, fabricacao de
Moldes de metal para fundicao, fabricacao de
Moldes, modelos, matrizes e estampos de metal para fins industriais, inclusive para
fundicao, fabricacao de
Motores de combustao interna, nao especificados, exclusive para veiculos; fabricacao de
Motores diesel estacionarios, fabricacao de
Motores diesel para embarcacoes, fabricacao de
Motores estacionarios de combustao interna, exclusive para avioes e para veiculos
rodoviarios, manutencao e reparacao de
Motores maritimos, nao especificados; fabricacao de
Motores maritimos, nao especificados; manutencao e reparacao de
Motosserras, fabricacao de
Motosserras, reparacao de
Municao para armamento belico pesado, fabricacao de
Municao para armas de fogo, fabricacao de
Municao para caca ou desporto, fabricacao de
Overlock portatil, fabricacao de
Peca para balanca, bascula; fabricacao de
Peca para bomba de distribuicao de combustivel, fabricacao de
Peca para elevador, fabricacao de
Peca para equipamento de ar condicionado central, fabricacao de
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Peca para equipamento de transmissao industrial, fabricacao de
Peca para escada rolante, fabricacao de
Peca para extintor de incendio, fabricacao de
Peca para incinerador, fabricacao de
Peca para maquina de costura, fabricacao de
Peca para maquina de elevacao de carga, fabricacao de
Pecas e acessorios para equipamentos de ar condicionado central, fabricacao de
Pecas e acessorios para equipamentos de transmissao industrial, fabricacao de
Pecas e acessorios para estufas e fornos eletricos para fins industriais, fabricacao de
Pecas e acessorios para maquinas motrizes, fabricacao de
Pecas e acessorios para rolamentos, fabricacao de
Pecas para camaras frigorificas e refrigeradores comerciais, fabricacao de
Pecas para maquinas de pavimentacao e terraplenagem, fabricacao de
Pecas para maquinas e equipamentos para a industria alimentar, fabricacao de
Pecas para maquinas texteis, fabricacao de
Pecas para maquinas usadas em siderurgia e trabalho de metais, nao especificadas;
fabricacao de
Pecas para maquinas usadas na industria mecanica, fabricacao de
Pecas para maquinas, aparelhos e implementos agricolas, nao especificadas; fabricacao de
Pecas para maquinas-ferramenta, fabricacao de
Pecas para motores de tratores agricolas, fabricacao de
Pecas para tratores de uso na construcao e mineracao, fabricacao de
Pente para tear, fabricacao de
Permutadores (trocadores) de calor, fabricacao de
Pespontadeira para calcado, fabricacao de
Picotadeiras para a industria grafica, fabricacao de
Pistolas (armas de fogo), fabricacao de
Plainas combinadas para trabalhar madeira, fabricacao de
Plainas para trabalhar metais, fabricacao de
Plantadeiras, fabricacao de
Polia para transmissao industrial fabricacao de
Politrizes (ferramentas eletricas manuais), fabricacao de
Polvilhadeiras, fabricacao de
Pontes rolantes, fabricacao de
Porticos rolantes, fabricacao de
Prensa para couro, fabricacao de
Prensa para livro, fabricacao de
Prensa para marcar ou picotar papel, fabricacao de
Prensa para material plastico, fabricacao de
Prensas industriais (maquinas-ferramenta), fabricacao de
Prensas mecanicas para metais, fabricacao de
Prensas para industria de ceramica, fabricacao de
Prensas para livros, fabricacao de
Prensas para madeira, fabricacao de
Prensas para picotar ou marcar papel, fabricacao de
Prensas para trabalhar metais, manutencao e reparacao de
Projetil (chumbinho) para arma de ar comprimido, fabricacao de
Queimadores industriais, fabricacao de
Radiadores de calor, fabricacao de
Redutores e variadores de velocidade, fabricacao de
Refrigerador comercial, fabricacao de
Refrigeradores comerciais, manutencao e reparacao de
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Registros hidraulicos metalicos, fabricacao de
Retificadeira (horizontal, vertical, etc), fabricacao de
Retificador para solda eletrica, fabricacao de
Revolveres (armas de fogo), fabricacao de
Robos industriais completos, fabricacao de
Rodas hidraulicas, fabricacao de
Rolamentos de todos os tipos, fabricacao de
Rolamentos de todos os tipos, manutencao e reparacao de
Semeadeiras, fabricacao de
Serras de fita, fabricacao de
Serras industriais, fabricacao de
Serras industriais, manutencao de
Serras para metais, nao especificadas, (maquinas); fabricacao de
Serras, nao especificadas, (maquinas para a industria da madeira); fabricacao de
Sprinklers (equipamentos para sistema contra incendio), fabricacao de
Talhas e guinchos, fabricacao de
Tanque militar, fabricacao de
Teares de todos os tipos, fabricacao de
Tornos industriais, fabricacao
Tornos industriais, manutencao de
Tornos para madeira, nao especificados; fabricacao de
Tornos para trabalhar metais, nao especificados; fabricacao de
Torpedo, mina, bomba (armamento belico); fabricacao de
Torres de resfriamento, fabricacao de
Tosquiadores de la, fabricacao de
Transportador mecanico de correia, esteira; fabricacao de
Trator (exclusive agricola); fabricacao, montagem, reparacao, manutencao de
Tratores agricolas, fabricacao de
Tratores agricolas, manutencao e reparacao de
Tratores agricolas, reparacao e manutencao de
Tratores de esteira e tratores de uso na construcao e mineracao, manutencao e reparacao de
Trocadores e condensadores de calor, fabricacao de
Tupia para trabalhar madeira, fabricacao de
Tupias para trabalhar madeira, fabricacao de
Turbinas a vapor, fabricacao de
Usinas de asfalto, fabricacao de
Usinas de concreto, fabricacao de
Valvula para sistema de perfuracao de poco de petroleo, fabricacao
Valvula para uso industrial, fabricacao de
Valvulas agulha para fins industriais, fabricacao de
Valvulas borboleta para fins industriais, fabricacao de
Valvulas de descarga rapida e periodica para caldeiras, fabricacao de
Valvulas de pressao para fins industriais, fabricacao de
Valvulas gaveta para fins industriais, fabricacao de
Valvulas globo para fins industriais, fabricacao de
Valvulas hidraulicas metalicas, fabricacao de
Valvulas industriais, reparacao e manutencao de
Valvulas miniaturadas para fins industriais, fabricacao de
Valvulas para fins industriais, nao especificadas; fabricacao de
Ventilador industrial, fabricacao de
Ventiladores industriais, manutencao e reparacao de
Vibrador de concreto, fabricacao de
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Viradeira para metais, fabricacao de
Aparelho de barbear eletrico, fabricacao de
Aparelho eletrodomestico, inclusive acessorio; fabricacao de
Aparelhos eletricos de uso domestico, nao especificados, fabricacao de
Aparelhos eletrodomesticos e para uso pessoal, fabricacao de
Aspirador de po para uso domestico (eletrico), fabricacao de
Chuveiros e duchas eletricos, fabricacao de
Circuladores de ar, eletricos, para uso domestico, fabricacao de
Congeladores ou conservadores domesticos (freezers), eletricos ou nao; fabricacao de
Eletrodomestico, fabricacao de
Enceradeira eletrica para uso domestico, fabricacao de
Ferros eletricos a vapor ou a seco, fabricacao de
Fogao a lenha, de uso domestico, fabricacao de
Fogoes domesticos, fabricacao de
Freezer de uso domestico, fabricacao de
Geladeiras de uso domestico, fabricacao de
Lavadoras de roupa de uso domestico, fabricacao de
Liquidificador eletrico, fabricacao de
Maquinas de lavar loucas, eletricas; fabricacao de
Maquinas de lavar roupas, eletricas, para uso domestico, fabricacao de
Maquinas de secar roupas, eletricas, para uso domestico, fabricacao de
Peca para fogoes de uso domestico, fabricacao de
Pecas e acessorios para congeladores ou conservadores domesticos (freezers), fabricacao de
Pecas e acessorios para fogoes eletricos ou nao, de uso domestico, fabricacao de
Pecas e acessorios para geladeiras de uso domestico, fabricacao de
Pecas e acessorios para maquinas de lavar loucas, fabricacao de
Pecas e acessorios para maquinas de lavar roupas (lavadoras) de uso domestico, fabricacao
de
Pecas e acessorios para maquinas de secar roupas (secadoras) de uso domestico, fabricacao
de
Pecas e acessorios para refrigeradores domesticos, fabricacao de
Refrigerador domestico, fabricacao de
Resistencia eletrica, fabricacao de
Resistencia para solda eletrica, fabricacao de
Resistencias para aquecimento, fabricacao de
Secadoras de roupa de uso domestico, fabricacao de
Ventiladores eletricos, para uso domestico;fabricacao de

Fabricação de máquinas para escritório e equipamentos de informática
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Agenda eletronica, fabricacao de
Caixas automaticos, fabricacao de
Calculadora eletronica, fabricacao de
Computador, inclusive micro, mini; fabricacao de
Dispositivos diversos para maquinas eletronicas de processamento de dados, fabricacao de
Drives, fabricacao de
Elementos de impressao (margaridas) para maquinas de escrever, fabricacao de
Equipamento para computadores, fabricacao de
Equipamentos de sistemas eletronicos dedicados a automacao gerencial, fabricacao de
Impressora, fabricacao de
Leitor de codigo de barras, fabricacao de
Leitoras para maquinas eletronicas para tratamento de informacoes (leitoras opticas,
scanners, etc.), fabricacao de
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Maquina contadora/seletora de cedulas, fabricacao de
Maquina de autenticar cheque, fabricacao de
Maquina de calcular (eletrica ou nao), fabricacao de
Maquina de calcular eletronica, fabricacao de
Maquina de contabilidade, fabricacao de
Maquina de copia fotostatica, fabricacao de
Maquina de copia xerox, fabricacao de
Maquina de enderecar, fabricacao de
Maquina de escrever (eletrica ou nao), fabricacao de
Maquina de escritorio, fabricacao de
Maquina de franquia postal, fabricacao de
Maquina de somar (eletrica ou nao), fabricacao de
Maquina de somar eletronica, fabricacao de
Maquinas de escrever eletronicas, fabricacao de
Maquinas de preencher cheques, fabricacao de
Maquinas para processamento de dados, fabricacao de
Maquinas registradoras (terminais eletronicos), fabricacao de
Maquinas registradoras nao-eletronicas, fabricacao de
Memorias para computador, fabricacao de
Mesas digitalizadoras, fabricacao de
Microcomputador portatil, tipo laptop ou notebook; fabricacao de
Microcomputadores, fabricacao de
Mimeografos e duplicadores, fabricacao de
Monitor de video, fabricacao de
Mouse, fabricacao de
Pecas e acessorios para equipamentos perifericos, fabricacao de
Pecas e acessorios para maquinas de calcular eletronicas, fabricacao de
Pecas e acessorios para maquinas e equipamentos, nao-eletronicos, para escritorio;
fabricacao de
Pecas para maquinas de escrever eletronicas, fabricacao de
Perifericos para maquinas eletronicas de processamento de dados, nao especificados;
fabricacao de
Placa de cpu para microcomputador, fabricacao de
Servidor para rede local, fabricacao de
Teclados eletronicos completos, fabricacao de
Terminais eletronicos financeiros e de ponto de venda, fabricacao de
Terminais eletronicos, nao especificados; fabricacao de

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
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Abajures, fabricacao e montagem de
Acessorios para lampadas, fabricacao de
Alarmes, fabricacao de
Anuncios e placas indicadoras, luminosos; fabricacao de
Aparelho de controle de sinalizacao de transito, fabricacao de
Aparelho de sinalizacao, inclusive pecas, acessorios; fabricacao de
Aparelho de telecomando e de tele-sinalizacao para sinalizacao luminosa, fabricacao de
Aparelho para producao e distribuicao de eletricidade, construcao de
Aparelhos auxiliares eletronicos para controle de trafego rodoviario, aereo, ferroviario e
maritimo; fabricacao de
Aparelhos de alarme contra incendio, fabricacao de
Aparelhos de alarme contra roubo, fabricacao de
Aparelhos de sinalizacao e alarme, nao especificados; fabricacao de

31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001
31001

Aparelhos eletricos para fins eletroquimicos e para outros usos tecnicos, fabricacao de
Aparelhos eletronicos para usos tecnicos, nao especificados; fabricacao de
Artefatos de carvao e grafita para maquinas e aparelhos eletricos, fabricacao de
Bases completas para fusiveis, fabricacao de
Bases de metal para lampadas (completas), fabricacao de
Baterias e acumuladores, exclusive para veiculos; fabricacao de
Botoes de campainha, fabricacao de
Botoes de cigarra, fabricacao de
Cabos de fibra otica compostos de fibras recobertas individualmente com material isolante,
fabricacao de
Caixa de distribuicao eletrica, fabricacao de
Carvao para uso em eletricidade, fabricacao de
Casas ou cabines de forca para distribuicao e controle de energia eletrica, fabricacao de
Chaves eletricas para alta tensao, fabricacao de
Chaves eletricas para baixa tensao, fabricacao de
Chaves eletricas, nao especificadas; fabricacao de
Chicotes eletricos, fabricacao de
Cigarras, campainhas, etc.; fabricacao de
Condutor eletrico de aluminio (isolado), fabricacao de
Condutor eletrico de cobre (isolado), fabricacao de
Contato de carvao para motor, fabricacao de
Conversores, manutencao e reparacao de
Conversores, nao especificados; fabricacao de
Cordoalhas e outros condutores eletricos isolados, fabricacao de
Cordoalhas para antenas de radio e televisao, fabricacao de
Disjuntores, fabricacao de
Dispositivos de partida para lampadas fluorescentes (starters ), fabricacao de
Eletrodo de grafita, fabricacao de
Estabilizador de voltagem, fabricacao de
Farois maritimos, fabricacao de
Fios, cabos e condutores eletricos de cobre, isolados; fabricacao de
Fios, cabos e condutores eletricos isolados, nao especificados; fabricacao de
Fita isolante, fabricacao de
Fusiveis para alta tensao, fabricacao de
Fusiveis para baixa tensao, fabricacao de
Fusivel, fabricacao de
Geradores a gasolina, fabricacao de
Geradores de energia eletrica, fabricacao de
Grupos moto-geradores, fabricacao de
Interruptores e comutadores, fabricacao de
Inversores de corrente, fabricacao de
Isoladores completos de alta tensao, fabricacao de
Isoladores completos de baixa tensao, fabricacao de
Lampada eletrica, fabricacao de
Lampada para fotografia, fabricacao de
Lampadas de gas de mercurio, fabricacao de
Lampadas de raios infravermelho, ultravioleta; fabricacao de
Lampadas descartaveis para flash , fabricacao de
Lampadas fluorescentes, fabricacao de
Lampadas para maquinas fotograficas, fabricacao de
Lampadas para sinalizacao externa de automoveis, exclusive para farois; fabricacao de
Lampadas refletoras (espelhadas), fabricacao de
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Lanternas, fabricacao de
Letreiros luminosos, fabricacao de
Luminarias completas, fabricacao de
Luminosos em acrilico, gas neon, etc.; fabricacao de
Lustres, fabricacao de
Maquina para cromagem, fabricacao de
Maquina para galvanizacao, fabricacao de
Maquina para niquelagem, fabricacao de
Maquina para producao e distribuicao de eletricidade, construcao de
Maquinas de corrente continua (geradores), fabricacao de
Maquinas para galvanizacao, fabricacao de
Maquinas sincronas (alteradores), fabricacao de
Maquinas sincronas (geradores de corrente alternada, alteradores), fabricacao de
Maquinas, aparelhos e equipamentos eletronicos diversos, exclusive para comunicacoes;
fabricacao de
Material eletrico para instalacoes em circuito de consumo, fabricacao de
Mesas de comando, fabricacao de
Micromotores eletricos para brinquedos e pequenos mecanismos, fabricacao de
Minuterias (interruptores de acao retardada), fabricacao de
Motores eletricos, inclusive enrolamento; manutencao e reparacao de
Motores eletricos, nao especificados; fabricacao de
Motores eletricos, rebobinagem de
Motores eletricos, recuperacao de
Nucleos para transformadores, fabricacao de
Painel de comando, inclusive de motor; fabricacao de
Para-raios radioativo, fabricacao de
Para-raios tipo distribuicao, fabricacao de
Para-raios tipo estacao, fabricacao de
Para-raios tipo subestacao, fabricacao de
Peca para aparelho eletrico de controle, fabricacao de
Peca para motor eletrico, fabricacao de
Pecas e acessorios para equipamentos de distribuicao e controle de energia eletrica,
fabricacao de
Pecas e acessorios para geradores de corrente continua ou alternada, fabricacao de
Pecas e acessorios para motores eletricos, fabricacao de
Pecas e acessorios para transformadores, indutores, conversores, sincronizados e
semelhantes; fabricacao de
Pilha de radio, fabricacao de
Pilhas secas, fabricacao de
Placas e bastoes de carvao e grafita, fabricacao de
Portas e portoes automaticos, de acionamento eletrico, para predios residenciais ou nao,
inclusive os dispositivos e equipamentos de acionamento; fabricacao de
Projetores de luz, refletores e semelhantes; fabricacao de
Quadro de comando, fabricacao de
Quadro de controle de centro de motores, fabricacao de
Quadro de distribuicao, fabricacao de
Quadros de comando ou distribuicao de energia eletrica, fabricacao de
Quebra-luz, fabricacao; montagem de
Reatores para lampadas, fabricacao de
Reguladores, estabilizadores e variadores de voltagem, exclusive para veiculos; fabricacao
de
Reles, exclusive para veiculos; fabricacao de
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Retificadores de corrente eletrica, fabricacao de
Semaforos (sinais luminosos), fabricacao de
Soquetes para lampadas, fabricacao de
Starter para lampada, fabricacao de
Subestacoes para distribuicao e controle de energia eletrica, fabricacao de
Terminal para fio, cabo, exclusive de plastico; fabricacao de
Transformadores eletricos, fabricacao de
Transformadores, indutores, conversores, sincronizados e semelhantes; recuperacao de
Transformadores, manutencao de
Variador de voltagem, fabricacao de
Acumulador para veiculos, fabricacao de
Auto-pecas eletricas, fabricacao de
Bateria seca para veiculos, fabricacao de
Baterias e acumuladores para veiculos, fabricacao de
Baterias e acumuladores para veiculos, recondicionamento de
Condensadores para veiculos, fabricacao de
Dinamos e geradores para veiculos, fabricacao de
Distribuidores para veiculos, fabricacao de
Farois para veiculos, fabricacao de
Ignicao eletronica para veiculo, fabricacao de
Material eletrico para veiculos (exclusive baterias), fabricacao de
Partes e pecas para baterias e acumuladores para veiculos (placas, separadores, etc.),
fabricacao de
Pecas e acessorios eletricos para aeronaves, fabricacao de
Pecas e acessorios eletricos para veiculos, fabricacao de
Pecas e acessorios para eletronica embarcada, fabricacao de
Placa de bateria para veiculos, fabricacao de
Sinalizador para veiculo (lanterna, seta), fabricacao de
Sinalizadores para veiculos(lanternas, setas, etc.), fabricacao de
Velas de ignicao, fabricacao de

Fabricação de material eletrônico e de aparelhos e equipamentos de comunicações
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Alto-falantes, fabricacao de
Amplificadores de som para recepcao, fabricacao de
Antena de recepcao para televisao, fabricacao de
Antena parabolica, fabricacao de
Antena transmissora para televisao, fabricacao de
Aparelho de comunicacao eletrica ou eletronica, montagem de
Aparelho de radio para automovel, fabricacao de
Aparelho de radio, fabricacao de
Aparelho de radio-comunicacao, fabricacao de
Aparelho de som conjugado, inclusive portatil; fabricacao de
Aparelho de tele-fac-simile, fabricacao de
Aparelho receptor de microondas, fabricacao de
Aparelho receptor de radiotelegrafia, fabricacao de
Aparelho receptor de televisao, fabricacao de
Aparelho telefonico, reparacao de
Aparelho transmissor de microondas, fabricacao de
Aparelhos de radiocomunicacao e radiodifusao, fabricacao de
Aparelhos de radiotelefonia ou radiocomunicacao, fabricacao de
Aparelhos de som conjugados (qualquer combinacao entre amplificadores, caixas acusticas,
gravadores, sintonizadores, toca-discos, etc.), fabricacao de
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Aparelhos de teleimpressao e tele-fac-simile, fabricacao de
Aparelhos para gravacao de som para estudios de radio, televisao e gravadoras; fabricacao
de
Aparelhos para transmissao de dados atraves de linhas telefonicas (modems), fabricacao de
Aparelhos radiorreceptores, fabricacao de
Aparelhos receptores de televisao, fabricacao de
Aparelhos telefonicos, fabricacao de
Aparelhos transmissores de televisao, fabricacao de
Auto radio, fabricacao de
Bobinas eletronicas, fabricacao de
Booster, fabricacao de
Caixa acustica, fabricacao de
Camera de televisao, tv; fabricacao de
Capacitores ou condensadores eletronicos, fabricacao de
Central de recados, fabricacao de
Central publica de comutacao de textos (telex) tipo cpa, fabricacao de
Central publica de comutacao telefonica tipo cpa, fabricacao de
Cinescopio para aparelho eletronico, televisao; fabricacao de
Circuito impresso, fabricacao de
Circuito integrado, fabricacao de
Circuitos eletronicos para terceiros, montagem de
Combinado tv-video, fabricacao de
Combinados de mesa tres em um, fabricacao de
Compact disc player, fabricacao de
Componente eletronico, fabricacao de
Diodos, fabricacao de
Equipamento para radiofonia; fabricacao, montagem, reparacao de
Equipamento para radiotelefonia, fabricacao de
Equipamento para radiotelegrafia; fabricacao, montagem, reparacao
Equipamento para telefonia, fabricacao de
Equipamento para telegrafia; fabricacao, montagem, reparacao de
Equipamentos de radiotelefonia e radiotelegrafia, manutencao e reparacao de
Equipamentos de telecomunicacoes, fabricacao de
Estacoes telefonicas, fabricacao de
Flashes eletronicos, fabricacao de
Fonografos, mesmo combinados, fabricacao de
Gravadores, fabricacao de
Intercomunicadores, fabricacao de
Interfones, fabricacao de
Material eletronico basico, fabricacao de
Mesas telefonicas, fabricacao de
Microfones, fabricacao de
Modem, fabricacao de
Pabx-cpa, fabricacao de
Pecas e acessorios para equipamentos de telefonia e radiotelefonia, fabricacao de
Pecas e acessorios para televisores, radios e semelhantes; fabricacao de
Pecas para aparelhos telefonicos, fabricacao de
Pecas, acessorios e materiais eletronicos basicos, nao especificados; fabricacao de
Porteiro eletronico, fabricacao de
Potenciometros, fabricacao de
Resistencias eletronicas, fabricacao de
Secretarias eletronicas, fabricacao de
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Sistemas de intercomunicacao, manutencao e reparacao de
Sistemas integrados de som, fabricacao de
System, inclusive microsystem com CD, fabricacao de
Telefone celular, fabricacao de
Telefones, fabricacao de
Televisores, fabricacao de
Transformador para equipamento de comunicacao, fabricacao de
Transformador para radio, televisor; fabricacao de
Transistores, fabricacao de
Triodos, fabricacao de
Valvula eletrica ou eletronica, fabricacao de
Video-cameras, fabricacao de
Video-cassete, fabricacao de
Walkman, fabricacao de

Fabricação de equipamentos de instrumentação médico-hospitalares, instrumentos de
precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios
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Agulhas hipodermicas, fabricacao de
Andadeiras, fabricacao de
Aparelho de medir pressao arterial, fabricacao de
Aparelho de raio X para uso medico-odontologico, fabricacao de
Aparelho eletrodentario, fabricacao de
Aparelho eletrodiagnostico, fabricacao de
Aparelho eletroterapeutica, fabricacao de
Aparelho para aplicacao de infravermelho, fabricacao de
Aparelho para aplicacao de ultravioleta, fabricacao de
Aparelho para correcao de arcada dentaria, fabricacao de
Aparelho para correcao de defeito fisico, fabricacao de
Aparelho para endoscopia, fabricacao de
Aparelho para fisioterapia, fabricacao de
Aparelho para odontologia (nao eletrico), fabricacao de
Aparelho para reduzir fratura, fabricacao de
Aparelho para respiracao artificial, fabricacao de
Aparelho para surdez, fabricacao de
Aparelhos e equipamentos cirurgicos, manutencao e reparacao de
Aparelhos e equipamentos medico-hospitalares, fabricacao de
Aparelhos ortopedicos, fabricacao de
Aparelhos para uso em medicina, nao especificados, fabricacao de
Autoclave (eletrica) para uso medico-hospitalar, fabricacao de
Cadeira para barbeiro, fabricacao de
Cadeiras e colunas para oftalmologia, fabricacao de
Cadeiras e equipos completos para odontologia, fabricacao de
Calcados ortopedicos, fabricacao de
Cama articulada de metal para uso hospitalar, fabricacao de
Cateteres, canulas e semelhantes, fabricacao de
Consultorio de protetico, particular; servico de
Dentes artificiais, fabricacao de
Equipamentos medico-hospitalares, manutencao e reparacao de
Esterilizadores para usos medico-hospitalares e para laboratorio, fabricacao de
Instrumentos e utensilios para medicina, cirurgia e odontologia, nao especificados;
fabricacao de
Marca-passo, fabricacao de
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Material ortopedico, exclusive cadeira de rodas; fabricacao de
Mesas cirurgicas, fabricacao de
Muletas regulaveis, fabricacao de
Palmilhas ortopedicas, fabricacao de
Peca artificial do corpo humano, fabricacao de
Protese dentaria
Protese mamaria, fabricacao de
Proteses articulares (protese femural), fabricacao de
Seringa para aplicacao de injecao, qualquer material; fabricacao de
Sonda de qualquer material, fabricacao de
Suspensorios ortopedicos, fabricacao de
Valvulas cardiacas, fabricacao de
Altimetros, fabricacao de
Amperimetros, fabricacao de
Anemometros, fabricacao de
Aparelho de fotogrametria, fabricacao de
Aparelho de precisao, reparacao de
Aparelho eletrico de controle, fabricacao de
Aparelho eletrico de medida de luz e forca, fabricacao de
Aparelho eletrico de medida, fabricacao de
Aparelho eletrico para regulagem automobilistica, fabricacao de
Aparelho para ensaio de solo, fabricacao de
Aparelho para laboratorio de analise nao clinica, fabricacao de
Aparelho para teste de cimento, concreto, asfalto, fabricacao de
Aparelho, equipamento cientifico, fabricacao de
Aparelhos de medida, teste e controle; manutencao e reparacao de
Aparelhos de radio para apoio a navegacao, fabricacao de
Aparelhos de radiodeteccao e radiosondagem, fabricacao de
Aparelhos e instrumentos de medida, fabricacao de
Aparelhos e instrumentos de medida, manutencao e reparacao de
Aparelhos e instrumentos para geodesia, fabricacao de
Aparelhos e instrumentos para meteorologia, fabricacao de
Aparelhos, instrumentos e utensilios de medida para usos tecnicos e profissionais, fabricacao
de
Balancas de precisao, fabricacao de
Bancos de provas, inclusive para veiculos, fabricacao de
Bussolas, fabricacao de
Compassos, fabricacao de
Equipamentos e instrumentos para navegacao aerea, fabricacao de
Escalas de reducao, fabricacao de
Esquadros, fabricacao de
Estojos completos para desenho, fabricacao de
Higrometro e higrografo, fabricacao de
Instrumento cientifico, fabricacao de
Instrumento de medida, reparacao de
Instrumento, utensilios e aparelhos de medida, fabricacao de
Instrumentos de medida eletricos ou eletronicos, fabricacao de
Paquimetros, fabricacao de
Peca para aparelhos de medida, fabricacao de
Pilotos automaticos, fabricacao de
Radares (radiocomunicacao), fabricacao de
Reguas, alidades e semelhantes, fabricacao de
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Taximetros, pedometros, tacometros, velocimetros e semelhantes; fabricacao de
Termometro, fabricacao de
Velocimetro, fabricacao de
Voltimetro, fabricacao de
Comando numerico computadorizado, unidade cnc, fabricacao de
Controlador digital de demanda de energia eletrica, fabricacao de
Controlador digital de processo, fabricacao de
Equipamentos eletronicos de instrumentacao para controle de processos produtivos e
analises, fabricacao de
Estacao de trabalho, fabricacao de
Maquinas, aparelhos e equipamentos de sistema eletronicos dedicados a automacao
industrial, fabricacao; manutencao e reparacao de
Mesa digitalizadora (automacao industrial), fabricacao de
Microcomputador industrial, fabricacao de
Unidades centrais para supervisao e controle de automacao, fabricacao de
Aparelhos fotograficos, fabricacao de
Aparelhos para laboratorios fotograficos, fabricacao de
Aparelhos, instrumentos e materiais para fotografias, nao especificados; fabricacao de
Aparelhos, instrumentos e materiais para otica, nao especificados; fabricacao de
Aros e armacoes para oculos, fabricacao de
Binoculos e lunetas, fabricacao de
Cameras cinematograficas, fabricacao de
Cameras fotograficas, fabricacao de
Fibra optica, fabricacao de
Fibra otica e cabos de fibra otica nao-isolados, fabricacao de
Filmadoras, fabricacao de
Filtros opticos, fabricacao de
Instrumentos opticos (para astronomia e cosmografia), fabricacao de
Lentes de contato, fabricacao de
Lentes e lupas (exclusive para oculos), fabricacao de
Lentes fotograficas, fabricacao de
Lentes para oculos, com ou sem grau (inclusive lentes plasticas); fabricacao de
Maquinas fotograficas, fabricacao de
Microscopios opticos, fabricacao de
Oculos completo (com ou sem grau), fabricacao de
Otica (artigo de), fabricacao de
Pecas e acessorios para aparelho fotografico e cinematografico, fabricacao de
Pecas e acessorios para aparelhos e instrumentos opticos, fabricacao de
Pecas e acessorios para material optico, fabricacao de
Prismas opticos, fabricacao de
Projetor cinematografico, fabricacao de
Projetores cinematograficos, fabricacao de
Projetores de slides, fabricacao de
Telas para projecoes cinematograficas, slides e semelhantes; fabricacao de
Telescopios, fabricacao de
Caixas para relogios, de qualquer material; fabricacao de
Cronometros, parquimetros, temporizadores e outros dispositivos, fabricacao de
Despertadores, fabricacao de
Montagem de cronometros e relogios, servico de
Partes e pecas para relogios, fabricacao de
Relogios de ponto, fabricacao de
Relogios, fabricacao de

Fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias
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Automobilistica, industria
Automoveis completos, fabricacao de
Automoveis e utilitarios transformados, fabricacao de
Automoveis transformados, fabricacao de
Caminhoes completos, fabricacao de
Caminhoes fora-de-estrada, fabricacao de
Caminhoes providos de tanques, bombas, guinchos, escadas, vassouras e outra qualquer
aparelhagem; fabricacao de
Camionetas e utilitarios, fabricacao de
Cavalo mecanico, fabricacao de
Chassis com motor (a gasolina) para caminhoes, onibus e micro-onibus; fabricacao de
Chassis com motor para automoveis, caminhonetas e utilitarios; fabricacao de
Chassis com motor para caminhoes, onibus e microonibus; fabricacao de
Chassis para caminhao, fabricacao de
Chassis para truque de veiculos, fabricacao de
Chassis preparados, a partir de chassis completos, para automoveis; fabricacao de
Motor para veiculo, fabricacao de
Motores de combustao para automoveis, camionetas e utilitarios; fabricacao de
Onibus, fabricacao de
Veiculo automotor; fabricacao, montagem de
Acessorio para automovel, fabricacao de
Acessorio para veiculo automotor, fabricacao de
Auto-pecas, fabricacao de
Bloco de motor para veiculo, fabricacao de
Cabines para caminhoes, fabricacao de
Carrocerias metalicas especializadas, de outros tipos, para caminhoes; fabricacao de
Carrocerias para caminhoes, fabricacao de
Container metalicos, fabricacao de
Freio (sistema completo) para veiculo, fabricacao de
Pecas de amortecedores para veiculos rodoviarios, fabricacao de
Pecas e acessorios nao-eletricos, nao especificados, para veiculos automotores; fabricacao de
Pecas e acessorios para carrocerias de veiculos, fabricacao de
Pecas e acessorios para o sistema de freios, fabricacao de
Pecas e acessorios para o sistema motor, nao especificados; fabricacao de
Pecas e acessorios para os sistemas de direcao e suspensao, nao especificados, fabricacao de
Pecas e acessorios para os sistemas de marcha e transmissao, nao especificados; fabricacao
de
Pecas para carroceiras de veiculos, fabricacao de
Radiadores completos para veiculos rodoviarios, fabricacao de
Reboques, semi-reboques ou carretas com carroceria aberta; fabricacao de
Rodas para veiculos rodoviarios, fabricacao de
Sistemas de direcao e suspensao completos, fabricacao de
Sistemas de freios completos, fabricacao de
Sistemas de marcha e transmissao completos, fabricacao de
Tambor de freio para veiculo, fabricacao de
Trailler, fabricacao de
Virabrequins (eixo ou arvore de manivela) para veiculos rodoviarios, fabricacao de
Volante de direcao para veiculo, fabricacao de
Motores de veiculos rodoviarios (recondicionamento, recuperacao ou retifica), servicos de
Motores de veiculos rodoviarios (recondicionamento, recuperacao ou retifica), servicos de
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Recondicionamento de motores de veiculos rodoviarios, servico de
Recuperacao de motores de veiculos rodoviarios, servico de
Retifica de motores de veiculos rodoviarios, servico de
Retifica de motores, servico de

Fabricação de outros equipamentos de transporte
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Barcos de borracha, fabricacao de
Barcos de fibra de vidro, construcao de
Barcos frigorifico, construcao de
Barcos pesqueiros (para pesca de linha, camaroeiros, traineiras, lagosteiros, etc), construcao
de
Barcos, reparacao de
Barcos; fabricacao, construcao de
Botes inflaveis para esporte e lazer, fabricacao de
Botes, construcao de
Caiaques, construcao de
Canoas, construcao de
Cascos para embarcacoes, construcao de
Construcao naval
Desembarcadouros (estruturas flutuantes), construcao de
Desmantelamento de embarcacoes
Dragas, construcao de
Embarcacoes para esporte e lazer (veleiros, lanchas, pedalinho, etc), fabricacao de
Embarcacoes para esporte e lazer, reparacao de
Embarcacoes para uso do corpo de bombeiros, construcao de
Embarcacoes para usos especiais (rebocadores, pesqueiros, barcos-farol, embarcacoes para
uso do corpo de bombeiros, para usos militares, dragas e afin)
Embarcacoes para usos militares, construcao de
Embarcacoes, construcao, montagem de
Embarcacoes, manutencao de
Embarcacoes, reparacao de
Estaleiros navais
Estruturas para navios, construcao de
Jet-ski, fabricacao de
Lanchas, construcao de
Navios (grande porte), construcao de
Navios, reparacao de
Peca para embarcacao, fabricacao de
Plataformas maritimas para torre de perfuracao de petroleo, construcao de
Carros ferroviarios, construcao de
Carros-motor (veiculo ferroviario), construcao de
Litorinas (automotoras), fabricacao de
Locomotivas; construcao, montagem de
Pecas e acessorios para veiculos ferroviarios, fabricacao de
Vagao ferroviario, reparacao de
Vagoes, construcao de
Veiculos ferroviarios, montagem de
Veiculos ferroviarios, reparacao de
Aeronaves para esporte, construcao e montagem de
Aeronaves para fins militares, construcao e montagem de
Aeronaves para passageiros, construcao e montagem de
Aeronaves, construcao e montagem de
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Aeronaves, reparacao de
Asas delta, construcao de
Avioes, construcao e montagem de
Baloes meteorologicos, construcao de
Construcao aeronautica
Empresa brasileira de aeronautica, embraer
Helicopteros, construcao de
Motores e turbinas de aviacao, construcao de
Partes, pecas e acessorios para aeronaves, fabricacao de
Peca para aviao, fabricacao de
Planadores, asas-delta e outras aeronaves com ou sem motor; construcao de
Satelites, construcao de
Simuladores de voo, fabricacao de
Sondas (veiculos espaciais), construcao de
Acessorio para bicicleta, fabricacao de
Bicicletas, fabricacao de
Cadeiras de rodas e outros veiculos para invalidos com ou sem motor, fabricacao de
Carrinho de mao, inclusive jerico; fabricacao de
Carrinhos de mao, inclusive jirica; fabricacao de
Carrinhos industriais de aco, fabricacao de
Carrinhos para supermercado, fabricacao de
Carrinhos termicos para transporte de sorvetes, fabricacao de
Carrocas a tracao animal, fabricacao de
Charretes, fabricacao de
Motociclos (motocicletas, motos, motonetas e semelhantes), fabricacao de
Motonetas, fabricacao de
Motores, pecas e acessorios para motocicletas; fabricacao de
Peca para bicicleta, fabricacao de
Pecas e acessorios para outros veiculos, fabricacao de
Triciclos com motor, fabricacao de
Veiculos de tracao animal, fabricacao de
Veiculos, nao especificados; fabricacao de

Fabricação de móveis e indústrias diversas
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010

Armarios de qualquer material, fabricacao de
Balcoes de qualquer material, sem instalacoes frigorificas; fabricacao de
Cadeira de bebe, para veiculo, fabricacao de
Cadeira giratoria de qualquer material, fabricacao de
Cadeiras de qualquer material, fabricacao de
Cadeiras de qualquer material, para praia; fabricacao de
Cama de qualquer material, fabricacao de
Colchao de qualquer material, fabricacao de
Colchoaria (artigo de), fabricacao de
Cozinhas planejadas, fabricacao de
Dormitorio de qualquer material, fabricacao de
Esqueletos de madeira para moveis, fabricacao de
Estofados, inclusive para automovel; fabricacao de
Estrados de madeira para camas, fabricacao de
Guarda-roupa, fabricacao de
Marcenaria (artigo de), fabricacao de
Marcenaria, produtos de
Marcenaria, servico de

36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36010
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090

Mesa de qualquer material, fabricacao de
Mobiliario, industria
Montagem de moveis para consumidor final, servico de
Montagem e acabamento de moveis, associados a fabricacao de moveis; servico de
Moveis avulsos de qualquer material, fabricacao de
Moveis, fabricacao de
Movel, acabamento de
Pecas e armacoes metalicas para moveis, fabricacao de
Acendedores automaticos, fabricacao de
Acessorios para instrumentos musicais, fabricacao de
Agata, lapidacao de
Agua-marinha, lapidacao de
Almofadas para carimbos de qualquer material, fabricacao de
Ametista, lapidacao de
Aneis e aliancas de metais preciosos, fabricacao de
Anzois para pesca, mesmo montados; fabricacao de
Aparelhos para ginastica, fabricacao de
Aparelhos para jogos e diversoes eletronicos, fabricacao de
Artefatos de cutelaria, de metais preciosos (garfos, facas, colheres, etc.); fabricacao de
Artefatos de joalheria e ourivesaria, fabricacao de
Artefatos de ourivesaria para uso pessoal, fabricacao de
Artefatos de ourivesaria, nao especificados; fabricacao de
Artefatos para jogos recreativos (jogos de dama, xadrez, bingo, gamao, domino, dados, etc),
fabricacao de
Artesanato de material nao especificado, fabricacao de
Artigo de caca e pesca, exclusive arma, municao, rede e tarrafa; fabricacao de
Artigo de escritorio, fabricacao de
Artigo religioso, fabricacao de
Artigos de bijuterias para uso pessoal, fabricacao de
Artigos de usos tecnicos e de laboratorio elaborados com metais, fabricacao de
Artigos diversos nao compreendidos em outras atividades, fabricacao de
Artigos e equipamentos para atletismo, fabricacao de
Aviamentos para costura, nao especificados; fabricacao de
Bicicletas e triciclos de brinquedo, fabricacao de
Bijuteria, fabricacao de
Bilhar, fabricacao de
Bolas para esporte, fabricacao de
Bolas para futebol, fabricacao de
Borrachas de uso escolar, tecnico e semelhantes; fabricacao de
Botoes de qualquer material, fabricacao de
Brinde promocional (chaveiro), fabricacao de
Brinquedos de qualquer material, mecanizados ou nao; fabricacao de
Brinquedos educativos, fabricacao de
Broxas e trinchas, fabricacao de
Caixas de musica, fabricacao de
Camas elasticas, fabricacao de
Caneleira, fabricacao de
Canetas, fabricacao de
Capacete protetor para esporte, fabricacao de
Cargas e pecas para canetas, fabricacao de
Carimbos e sinetes, fabricacao de
Carrinhos para bebe, fabricacao de

36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
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36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090

Cartucho para jogos eletronicos, fabricacao de
Cartucho para videogame, fabricacao de
Chopeiras e cervejeiras termicas, fabricacao de
Chumbadas para pesca, fabricacao de
Colchetes de pressao, fabricacao de
Cordas para instrumentos musicais, fabricacao de
Cunhagem de medalha
Decoracao, lapidacao, gravacao, espelhacao, bisotagem e outros trabalhos em loucas, vidros,
cristais e ladrilhos; servicos de
Escovas (pecas) para maquinas, fabricacao de
Escovas para cabelos, fabricacao de
Escovas para dentes, fabricacao de
Escovas para qualquer finalidade, fabricacao de
Esteira ergometrica, fabricacao de
Faqueiros completos de metal precioso, fabricacao de
Fecho-ecler, fabricacao de
Fitas impressoras para maquinas, nao especificadas; fabricacao de
Fivelas de qualquer material, fabricacao de
Fliperama, fabricacao de
Fliperama, manutencao de
Gemas e diamantes, lapidacao de
Guarda-chuvas e sombrinhas, fabricacao de
Ilhoses, fabricacao de
Instrumento musical de corda, fabricacao de
Instrumento musical de percussao, fabricacao de
Instrumento musical de sopro, fabricacao de
Instrumento musical de teclado, fabricacao de
Instrumentos musicais eletronicos, fabricacao de
Isqueiros de qualquer material, fabricacao de
Joalheria (artigo de), fabricacao de
Joelheiras, tornozeleiras e caneleiras; fabricacao de
Joias, fabricacao de
Lapis de todos os tipos, fabricacao de
Lapiseiras de todos os tipos, fabricacao de
Luvas e capacetes para praticar esportes, fabricacao de
Maquinas para diversoes, fabricacao de
Mascara para esporte, fabricacao de
Medalhas de qualquer material, cunhagem de
Minas para lapis e lapiseiras de grafite, ceras e outros materiais; fabricacao de
Moedas, cunhagem de
Objetos decorados de ceramica, louca, vidro e cristal, inclusive ladrilhos; producao de
Ourivesaria (artigo de), fabricacao de
Parque de diversoes, fabricacao de
Pecas e acessorios para brinquedos, mecanizados ou nao; fabricacao de
Pecas e acessorios para instrumentos musicais, fabricacao de
Pedra preciosa e semi preciosa, lapidacao; servico de
Pedras preciosas e semipreciosas, lapidacao de
Perolas trabalhadas, fabricacao de
Pinceis de qualquer material, fabricacao de
Pinceis para barba, fabricacao de
Pranchas, com ou sem vela; fabricacao de
Redes para fins esportivos, a partir de fios e fibras; fabricacao de

36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090
36090

Semi-joias, fabricacao de
Taca comemorativa de metal precioso, fabricacao de
Taca de ouro para fim religioso, fabricacao de
Tacos para golfe, polo, beisebol e outros esportes; fabricacao de
Telejogos, fabricacao de
Tornozeleira, fabricacao de
Vassouras, fabricacao de
Vela de cera, estearina, sebo ou espermacete, fabricacao de
Videogame, fabricacao de
Ziperes, fabricacao de

Reciclagem
37000
37000
37000
37000
37000
37000

Desmantelamentos de bens usados (automoveis, geladeiras, etc.)
Metais ferrosos e nao-ferrosos, recuperacao de
Reciclagem de papel, plastico, vidro e etc.
Trituracao mecanica de sucata (automoveis, maquinas de lavar, etc.)
Trituracao, limpeza e triagem de desperdicios; exclusive metalicos
Trituracao, limpeza e triagem de vidro em sucata

Eletricidade, gás e água quente
40010
40010
40010
40010
40010
40010
40010
40010
40010
40010
40010
40010
40010
40010
40020
40020
40020
40020
40020
40020
40020

Eletricidade (producao, distribuicao)
Energia eletrica (autoprodutor)
Energia eletrica, distribuicao de
Energia eletrica, estacao de geracao de
Energia eletrica, geracao de
Energia eletrica, geracao, transmissao e distribuicao de
Energia eletrica, producao de
Energia eletrica, servico de medicao de
Energia eletrica, transmissao de
Linha transmissora de energia eletrica, conservacao de
Usina eletrica
Usina hidreletrica
Usina termeletrica
Usina transformadora de eletricidade
Combustiveis gasosos, distribuicao por tubulacoes de
Gas de nafta craqueada, fabricacao de
Gas de nafta craqueada, producao de (associada a distribuicao)
Gas natural, distribuicao de
Gas, distribuicao de
Gas, exclusive engarrafado; producao, distribuicao de
Medicao de consumo de gas, servico de

Captação, tratamento e distribuição de água
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000

Acude (abastecimento de agua)
Agua e esgoto, servico de
Agua potavel para utilizacao publica, tratamento, captacao de
Agua potavel para utilizacao publica; distribuicao, reservatorio de
Agua, abastecimento de, empresas de
Agua, captacao de, empresas de
Agua, producao de, empresas de
Agua, servico de

41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000
41000

Agua, tratamento de, empresas de
Aguas pluviais, coleta, tratamento, servico de
Autarquia de agua e esgoto
Departamento de agua e esgoto
Departamento de agua e esgoto
Departamento municipal de agua e esgoto
Empresa estadual de agua e esgoto
Empresa municipal de agua e esgoto
Filtragem da agua, servico de
Medicao de consumo de agua, servico de
Saneamento basico, empresas de
Servico autonomo de agua e esgoto
Servico autonomo municipal de agua e esgoto
Servico municipal de agua e esgoto
Superintendencia de agua e esgoto
Suprimento de agua publico ou privado, exclusive irrigacao; servico de

Construção
45005
45005
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999

Equipamentos de construcao e demolicao com operarios, aluguel de
Maquinas e equipamentos para construcao, aluguel de
Acabamento (alvenaria e reboco), obras de
Acabamento em gesso e estuque, servico de
Alarme anti-fogo, instalacao de
Alarme contra roubo, etc.; instalacao de
Alvenaria, obras de
Andaimes, plataformas, formas para concreto e escoramento; montagem e desmontagem de
Antena de televisao; instalacao, servico de
Antenas coletivas, instalacao de
Anuncios luminosos ou nao, instalacao de
Aparelho de ar condicionado central, montagem e manutencao
Aplicacao de sinteko, servico de
Aquecedores de agua, instalacao de
Ar condicionado central, manutencao de
Areia-asfalto (a quente e a frio), aplicacao de
Armarios embutidos, instalacao de (por conta de terceiros)
Asfalto, pavimentacao de rodovias; obras de
Aterro hidraulico, obras de
Auto-estradas, construcao de
Automacao bancaria, instalacoes para
Bacias de amortecimento, construcao de
Bacias de captacao de aguas pluviais, construcao de
Balcoes e equipamentos para lojas comerciais, instalacao de (por conta de terceiros)
Barragens e represas para energia eletrica, obras de
Barragens, represas e diques; obras de
Boilers, instalacao de
Bombeamento e drenagem (construcao)
Bombeiro hidraulico, reparacao de instalacoes
Bueiros (de talvegue/grota e de greide), construcao de
Bueiros, recuperacao de
Cabeacao logica, instalacao de
Cabos eletricos, instalacao de
Cabos eletricos, manutencao de

45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999

Cabos logicos, instalacao de
Cabos para instalacoes de comunicacao e informatica, instalacao de
Cabos para instalacoes telefonicas, instalacao de
Cabos submarinos, instalacao de
Caixas de entrada de energia, instalacao de
Calafetagem, raspagem, polimento e aplicacao de resinas em pisos (construcao)
Calcadas, construcao de
Calcadas, manutencao de
Canais de irrigacao, construcao de
Canais de navegacao, construcao de
Canais, diques, barragens (exclusive para hidreletricas); construcao de
Canteiros, preparacao de
Carpetes, tapetes e passadeiras; colocacao de
Carpintaria, trabalhos de carpintaria; manutencao de
Casa; construcao, ampliacao de
Casa; reforma, reparacao, demolicao de
Casas pre-fabricadas, montagem de (quando nao realizada pelo proprio fabricante)
Centro de processamento de dados, instalacoes para
Chamines industriais, construcao de
Chamines, lareiras, churrasqueiras; construcao de
Coberturas metalicas, montagem de (por conta de terceiros)
Coleta e remocao de entulho
Colocacao de papel de parede, servico de
Compactacao do terreno, obras de
Concretagem de estruturas, obras de
Conduto de agua e esgoto, construcao de
Conservacao de vias publicas (tapa-buraco, tapa-panela, lama asfaltica e congeneres)
Conservacao rodoviaria
Construcao civil, ampliacao
Construcao civil, edificacao
Construcao civil, empresas de
Construcao civil, inclusive rodoferroviaria; industria de
Construcao civil, pintura
Construcao civil, reforma
Construcao civil, reparacao
Construcao de eclusas e canais de navegacao, obras de
Construcao de marinas, obras de
Construcao de metropolitanos, construtor geral
Construcao de metropolitanos, empreiteiro de
Construcao de portos, maritimos e fluviais, obras de
Construcao de redes de transporte por dutos: oleodutos, gasodutos, minerodutos
Construcao rodoviaria, empreiteiro de
Construtora, empresas
Contencao de encostas, obras de
Controle de corrosao em estruturas (construcao)
Cozinhas equipadas, instalacao de (por conta de terceiros)
Cpd, instalacoes para
Demolicao em geral (construcao)
Derrocamentos (construcao)
Desembarcadouro, fabricacao de
Dinamitacao (construcao)
Diques e outras estruturas de controles de enchentes, construcao de

45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999

Domicilio, pintura de
Dragagem, obras de
Drenagem, obras de
Drenos em camadas (colchao drenante, camada drenante), execucao de
Dutos para sistemas de ar condicionado, instalacao de
Edificacoes de todos os tipos, construcao de
Edificio, reforma de
Eletricista residencial, servico de
Elevadores; conservacao ou reparacao por terceiros, servico de
Emissarios submarinos, construcao de
Empreiteira de manutencao e conservacao de linha ferrea (empresas)
Encanador, reparacao de instalacoes
Encanamento, servico de reparos
Encerador, servico de
Entulhos apos o termino das obras, retirada de
Equipamentos de intercomunicacao, instalacao de
Equipamentos para orientacao a navegacao maritima, fluvial e lacustre, instalacao de
Equipamentos telefonicos, instalacao de
Escada rolante; manutencao, reparacao ou conservacao por terceiros, servico de
Escada rolante; manutencao, reparacao, conservacao, servico de
Escadas, instalacao de (por conta de terceiros)
Escavacoes diversas (construcao)
Escavacoes, explosoes; servico de
Escoramento, execucao de
Esgoto sanitario, inclusive interceptores; construcao de
Esquadrias de metal, madeira ou qualquer outro material, quando nao realizada pelo
fabricante; instalacao de
Estacao central (planta de eletricidade), construcao de
Estacao repetidora, instalacao de
Estacoes de bombeamento de agua, construcao de
Estacoes de forca e luz, construcao de
Estacoes de geracao de energia eletrica, construcao de
Estacoes de transmissao de radio, de televisao, construcao de
Estacoes de tratamento de esgotos, construcao de
Estacoes e redes de telefonia e comunicacao, construcao de
Estacoes telefonicas, instalacao de
Estaqueamento (fundacao por estacas)
Estradas de ferro, construcao de
Estradas, construcao de
Estruturas de madeira, montagem de (por conta de terceiros)
Estruturas para reatores nucleares, construcao de
Execucao de fundacoes para edificacoes e outras obras de engenharia civil (construcao)
Execucao de trabalhos de carpintaria em obras
Execucao de trabalhos de carpintaria em residencias, lojas e etc.
Ferrovias, construcao de
Frente de trabalho, serviços em
Frente de trabalho, trabalhos em
Fresagem de estradas ou rodovias
Fresagem de vias publicas, servicos de
Frisagem de vias publicas, servicos de
Galpoes, montagem de (por conta de terceiros)
Gasista, reparacao de instalacoes

45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
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45999
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45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
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45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999

Gesso, rebaixamento de teto, paredes, etc.
Grandes estruturas e obras de arte (construcao)
Iluminacao publica, instalacao de
Impermeabilizacao e servicos de pintura em geral (construcao)
Implantacao de sinalizacao em estradas e rodovias
Instalacao de agua em predios
Instalacao de aparelho de comunicacao
Instalacao de eletricidade em predios
Instalacao de persiana, servico de
Instalacao de toldos e persianas, servico de
Instalacao industrial, montagem de
Instalacoes de cabos para telefones, telegrafos; obras de
Instalacoes de sistemas de prevencao contra incendio (construcao)
Instalacoes desportivas tais como pistas de competicao, quadras esportivas, piscinas, etc.;
construcao de
Instalacoes esportivas (exclusive edificacoes), construcao de
Instalacoes esportivas (exclusive edificacoes), manutencao de
Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas (construcao)
Instalacoes hidraulicas, sanitarias, de gas e de sistemas de prevencao contra incendio
(construcao)
Investigacao de solo para construcao
Irrigacao, obras de
Isolamento termico (construcao)
Lagoas de tratamento de esgotos, construcao de
Lama asfaltica, aplicacao de
Leito estradal, recuperacao de
Lencois de agua, rebaixamento de
Limpeza de fachadas, com jateamento de areia e semelhantes; servicos de
Limpeza de terreno (construcao)
Linha telefonica; instalacao de
Linha telefonica; manutencao, conserto de
Linhas de eletrificacao para ferrovias e metropolitanos, construcao de
Linhas de transmissao e distribuicao de energia eletrica, construcao de
Linhas de transmissao para telefones, construcao de
Linhas e redes de telecomunicacoes, construcao de
Lixamento de assoalho, servico de
Logradouros, construcao de
Logradouros, pavimentacao de
Manutencao de ferrovias, servico de
Manutencao de obras de arte
Manutencao de pavimentacao em rodovias
Manutencao de redes de telecomunicacoes por terceiros
Marinas, construcao de
Meio-fio em vias publicas, construcao de
Meio-fio em vias publicas, recuperacao de
Muros e cercas, construcao de
Nivelamentos diversos (construcao)
Obra de infra-estrutura
Obra de saneamento, empresas de
Obra hidraulica
Obras de acabamento, nao especificadas, (construcao)
Obras de escoamento (construcao)

45999
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45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
45999
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45999
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45999
45999
45999
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45999

Obras de estabilidade, execucao de
Obras de outros tipos (construcao)
Outdoor, instalacao de
Papeis de parede, colocacao de
Paredes, caixas de agua, piscina, etc.; impermeabilizacao de
Parquete, assentamento de
Pedreiro, por conta propria
Perfuracoes e execucao de fundacoes destinadas a construcao civil
Perfuracoes para testes em edificacoes (construcao)
Pintor, por conta propria
Pintura em obras de engenharia civil, servico de
Pintura em predios, residencias, casas e semelhantes, servico de
Pintura para sinalizacao em aeroportos, servico de
Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias, servico de
Pinturas residenciais, servico de
Piscina, construcao de
Piscinas para competicao, construcao de
Piscinas residenciais, construcao de
Piso elevado, execucao de
Pisos de plastico, borracha e materiais semelhantes; colocacao de
Pisos e azulejos, assentamento de
Placas ou paineis de identificacao, instalacao de
Plantas de incineracao, construcao de
Plantas hidreletricas, construcao de
Plantas industriais, construcao de
Plantas nucleares, construcao de
Pocos artesianos, construcao de
Pocos de agua, construcao e perfuracao de
Pontes, tuneis, viadutos; manutencao de
Pontes, viadutos, elevados, passarelas, etc.; construcao de
Portao eletronico, instalacao de
Portao eletronico, manutencao de
Portas de aco, manutencao de
Portas, janelas, alisares, etc., instalacao de (por conta de terceiros)
Portos e canais, construcao de
Postes de iluminacao, colocacao de
Pracas, construcao de
Pracas, manutencao de
Preparacao de terreno, empresas de
Quadras esportivas, obras de manutencao
Quadras esportivas, obras de, construcao
Raspagem de assoalho, servico de
Rebaixamento de teto (construcao)
Recapeamento de rodovias, obras de
Recomposicao de obras de arte
Recomposicao de revestimento
Recuperacao asfaltica de estradas e rodovias
Recuperacao de estradas e rodovias
Recuperacao de obras de arte: pontes, tuneis, viadutos e passarelas
Rede de iluminacao publica, manutencao de
Redes de energia eletrica, manutencao de
Redes de esgoto, inclusive interceptores; construcao de
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Redes eletricas, manutencao de
Redes para distribuicao de fluidos diversos (oxigenio nos hospitais), instalacao de
Refinarias, construcao de
Reforma de estradas e rodovias
Regularizacao de leitos ou perfis de rios
Remocao de terra
Reparacao de imoveis
Represa, construcao de
Represas para hidreletricas, construcao de
Reservatorios de agua, construcao de
Restauracao de imoveis
Revestimento de tubulacoes, instalacao de
Revestimentos de ceramica, azulejos, marmore, granito, pedras e outros materiais em
paredes e pisos, tanto no interior quanto no exterior de edificio
Rochas, escavacoes e remocoes de
Ruas, pracas, calcadas; construcao de
Ruas, pracas, calcadas; manutencao de
Servicos hidraulicos
Sinalizacao com pinturas em ruas e estacionamentos (construcao)
Sinteco, aplicacao de
Sistema on line, instalacao de
Sistema de abastecimento de agua, construcao de
Sistema de aquecimento solar, exceto pelo fabricante; instalacao de
Sistema de isolamento acustico e termico, instalacao de
Sistemas de alarme contra incendio, manutencao de
Sistemas de alarme contra roubo, instalacao de
Sistemas de aquecimento em imoveis residenciais e comerciais, instalacao de
Sistemas de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao; instalacao de
Sistemas de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos; montagem e
instalacao de
Sistemas de refrigeracao central em imoveis residenciais e comerciais, montagem de
Sistemas de ventilacao mecanica controlada, inclusive exaustores; instalacao de
Sistemas eletricos, instalacao de
Soldagem para construcao civil, servico de
Sondagens destinadas a construcao civil
Sprinklers automaticos contra fogo, instalacao de
Stands para feiras, instalacao de
Substituicao de postes de iluminacao
Tanques para combustiveis, instalacao de
Tapa-buraco com mistura betuminosa, execucao de
Tapa-buraco em vias publicas, execucao de
Terminais aereos, construcao de
Terminais rodoviarios, ferroviarios; construcao de
Terraplanagem, servico de
Terraplenagem, empresa de
Terraplenagem, obras de
Terraplenagem, servico de
Terrenos, preparacao de
Teste de solo (construcao)
Torres para antenas, instalacao de
Torres para comunicacao, instalacao de
Trabalhos em madeira em interiores: tetos, divisorias, armarios embutidos, tabua corrida,
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etc.; execucao de
Tratamentos acusticos e termicos (construcao)
Tuneis (urbanos, em rodovias, ferrovias, de metropolitanos), construcao de
Urbanizacao, obras de
Usinas hidreletricas, construcao de
Valas, regos e fossas; construcao de
Vidros, cristais e espelhos; colocacao de
Vitrificacao de assoalho, servico de

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; e comércio a varejo de
combustíveis
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Agencia de automovel, veiculos (comercio)
Automovel, comercio de
Automovel, venda de
Caminhao, comercio de
Camioneta, comercio de
Camionetes, comercio de
Carro, comercio de
Carros, corretora de (em consignacao)
Concessionaria de automoveis
Furgoes, novos; comercio de
Intermediario do comercio de veiculos automotores
Leilao de veiculos
Leiloeiro de veiculos, servicos de
Onibus, comercio de
Reboques e semi-reboques, comercio de
Revendedora de automovel, inclusive usados
Revendedora de autos, inclusive usados
Revendedora de carros, inclusive usados
Revendedora de veiculos
Traillers, comercio de
Veiculos, concessionaria de
Alinhamento e balanceamento de rodas; oficina, servicos de
Aplicacao de anti-ferrugem em automovel, servico de
Aplicacao de filtro solar para veiculos, servico de
Ar condicionado para veiculos, manutencao e reparacao
Auto-eletrica; oficina, servicos de
Auto-mecanica; oficina, servicos de
Automovel, reparacao de
Auto-socorro, servicos de
Baterias e acumuladores de veiculos, reparos em
Borracharia, servicos de
Borracheiro, oficina de
Caminhoes; manutencao, reparacao, conserto de
Capotaria; oficina, servico de
Capoteiro, capotaria para veiculos; servicos de
Carreta, reparacao de
Carro, reparacao de
Carrocarias de madeira para veiculos rodoviarios; manutencao, reparacao, conserto, reforma
Chaparia de veiculos; oficina, servicos de
Conserto de automoveis, oficina de
Eletricista de veiculo, oficina de
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Eletro-mecanica; oficina, servicos de
Estofado de veiculo, reparacao de
Freios em veiculos, servicos de
Funilaria de veiculos; oficina, servicos de
Geometria e balanceamento, servicos de
Gomaria, servicos de
Gravacao de vidros em veiculos, servicos de
Guincho, servico de
Instalacao de alarme contra roubo, em veiculos
Instalacao de ar condicionado, em veiculos
Instalacao de pecas e acessorios, em veiculos
Instalacao de som, em veiculos
Insulfilme para veiculos, colocacao de
Lanternagem de veiculos; oficina, servicos de
Lanterneiro de veiculos, servicos de
Lava jato para automoveis, servicos de
Lavagem e lubrificacao de veiculos, servicos de
Lubrificacao para veiculos, servicos de
Mecanica de autos
Oficina mecanica
Oficina mecanica de automoveis
Oficina mecanica, veiculos automotores
Onibus e veiculos pesados, oficina mecanica de
Onibus; manutencao, reparacao, conserto de
Pintura de automoveis, servicos de
Pintura de caminhoes e onibus, servicos de
Pintura de veiculos pesados, servicos de
Pintura, aplicacao anti-ferrugem, polimento em veiculos; oficina, servicos de
Pneus, conserto de
Pneus, reparos de
Polimento de veiculos, servicos de
Radiadores de veiculos, reparacao
Reboque, servico de
Recarga em baterias de veiculos, servico de
Remendao, oficina de
Reparacao de ar condicionado de veiculos
Servico de reboque de veiculos, exclusive auto tour, touring, automovel club
Tapecaria de veiculo, reparacao de
Vidraceiro de veiculo, oficina de
Acessorios para veiculos, comercio de
Alarmes para veiculos, comercio de
Alto-falantes para veiculos, autos, automoveis; comercio de
Amortecedores e molas para veiculos automotores, comercio de
Ar condicionado para veiculos, comercio de
Auto pecas, comercio de
Autopecas, comercio de
Bancos estofados para veiculos automotores, comercio de
Baterias e acumuladores para veiculos, comercio de
Buzina para veiculos, comercio de
Camara de ar para veiculos, comercio de
Canos e silenciosos de veiculos, automoveis; comercio de
Capas, lonas e encerados para veiculos automotores; comercio de
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Encerado para veiculos, comercio de
Equipamentos de som para veiculos automotores, comercio de
Extintores de incendio para veiculos, comercio de
Insulfilme para veiculos (pelicula de poliester), comercio de
Intermediario do comercio de pecas e acessorios para veiculos automotores
Lataria em geral para veiculos, comercio de
Loja de pecas para automoveis
Loja de som automotivo
Lona para veiculos, comercio de
Motores novos e recondicionados para veiculos automotores, comercio de
Pecas automotivas, venda de
Pecas de automoveis, comercio de
Pecas e acessorios para veiculos automotores, comercio de
Pecas usadas para veiculos, comercio de
Pneumaticos e camaras de ar, comercio de
Pneus e camaras de ar para veiculos automotores, comercio de
Pneus usados para veiculos, comercio de
Radio e toca fitas para veiculos automotores, comercio de
Rodas, aros para veiculos automotores; comercio de
Som para veiculos, autos, automoveis; comercio de
Surdina para veiculo, comercio de
Concessionaria de motocicletas
Intermediario do comercio de motocicletas, partes, pecas e acessorios
Intermediarios do comercio de pecas e acessorios para motocicletas e motonetas
Lambreta, comercio de
Mobilete, conserto de
Motocicleta, comercio de
Motocicleta, reparacao de
Motocicletas e motonetas, comercio de
Motocicletas, manutencao e reparacao mecanica e eletrica
Motocicletas, motos, motonetas; oficina mecanica
Motonetas, manutencao e reparacao mecanica e eletrica
Motos, comercio de
Motos, conserto de
Motos, manutencao e reparacao mecanica e eletrica
Peca para moto, comercio de
Peca para motocicleta, comercio de
Pecas e acessorios para motocicletas e motonetas, comercio de
Triciclos, reparacao de
Alcool combustivel em posto de gasolina
Alcool combustivel, comercio de
Bomba de gasolina (abastecimento em)
Combustiveis e lubrificantes para veiculos em posto de gasolina, comercio de
Derivados do petroleo, comercio de
Gas natural de petroleo para veiculos, comercio de
Gasolina para veiculos, comercio de
Lubrificante em posto de gasolina, comercio de
Oleo diesel para veiculos, comercio de
Posto de abastecimento de veiculos
Posto de combustivel
Posto de gasolina

Comércio a varejo e por atacado e reparação de objetos pessoais e domésticos
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Alarmes, intermediario do comercio de
Albuns fotograficos, intermediario do comercio de
Algodao em caroco, intermediario do comercio de
Animais vivos, intermediario do comercio de
Aparelhos eletronicos, intermediario do comercio de
Aquarios, intermediario do comercio de
Artigos de armarinho, aviamentos; intermediario do comercio de
Artigos de cama, mesa e banho; intermediario do comercio de
Artigos de comissaria, intermediario do comercio de
Artigos de couro para viagem e vestuario, intermediario do comercio de
Artigos de louca, vidro, metal, madeira, plastico, borracha e de outros materiais, para uso
domestico; intermediario do comercio de
Artigos de relojoaria, intermediario do comercio de
Artigos de uso domestico, intermediario do comercio de
Artigos do vestuario, intermediario do comercio de
Artigos para aquario, intermediario do comercio de
Artigos para residencias de louca, vidro, metal, madeira, plastico, borracha e de outros
materiais; intermediario do comercio de
Artigos texteis em geral, intermediario do comercio de
Artigos veterinarios, intermediario do comercio de
Bebidas, intermediario do comercio de
Bicicletas, intermediario do comercio de
Bombas hidraulicas, intermediario do comercio de
Borracha natural, goma vegetal; intermediario do comercio de
Brinquedos, intermediario do comercio
Cafe em coco, intermediario do comercio de
Cafe em grao, intermediario do comercio de
Cafe in natura, intermediario do comercio de
Cafe torrado, moido e soluvel; intermediario do comercio de
Cafe verde, intermediario do comercio de
Calcados, intermediario do comercio de
Casulos de bicho da seda, intermediario do comercio de
Cereais beneficiados, intermediario do comercio de
Cereais em bruto, intermediario do comercio de
Chocolate, intermediario do comercio de
Combustiveis, intermediario do comercio de
Comercio em geral, intermediario atacadista do
Comissario de mercadoria
Complementos do vestuario, intermediario do comercio de
Confeccoes, intermediario do comercio de
Consignacao; escritorio, agencia de
Corretagem de mercadorias
Corretores de venda de mercadorias a base de comissao
Cortinas, intermediarios do comercio de
Cosmeticos, intermediario do comercio de
Couro curtido, intermediario do comercio de
Couro em bruto, intermediario do comercio de
Defensivos agricolas, intermediario do comercio de
Eletrodomesticos, intermediario do comercio de
Embalagens de qualquer material, intermediario do comercio de
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Embarcacoes, intermediario do comercio de
Equipamentos belicos, intermediario do comercio de
Equipamentos de seguranca para uso domestico, intermediario do comercio de
Equipamentos de seguranca para uso industrial, intermediario do comercio de
Equipamentos para informatica, intermediario do comercio de
Ervas medicinais em bruto, intermediario do comercio de
Extintores de incendio, intermediario do comercio de
Ferragens, intermediario do comercio de
Ferramentas, intermediario do comercio de
Fertilizantes, intermediario do comercio de
Filmadoras, maquinas fotograficas; intermediario do comercio de
Fios texteis, intermediario do comercio de
Forragens, intermediario do comercio de
Fumo beneficiado, intermediario do comercio de
Fumo em folha nao beneficiado, intermediario do comercio de
Gelo, intermediario do comercio de
Generos alimenticios, intermediario do comercio de
Hortifrutigranjeiros, intermediario do comercio de
Hortigranjeiros, intermediario do comercio de
Importacao e exportacao, escritorio, agencia de
Injetados, partes para calcados; intermediario do comercio de
Insumos agricolas industriais (fertilizantes, adubos, agrotoxicos, bactericidas e similares),
intermediario do comercio de
Intermediario de venda de mercadorias a base de comissao
Intermediario do comercio de mercadorias sem predominancia
Intermediario do comercio nao especializado
Joias, semi-joias, bijuterias; intermediario do comercio de
Jornais, revistas e outras publicacoes; intermediario do comercio de
Laticinios, intermediario do comercio de
Leite, intermediario do comercio de
Livros, intermediario do comercio de
Loucas, intermediario do comercio de
Lustres, luminarias, abajures; intermediario do comercio de
Madeira, intermediario do comercio de
Maquinas e equipamentos agricolas, intermediario do comercio de
Maquinas e equipamentos industriais, intermediario do comercio de
Maquinas e equipamentos para escritorio, intermediario do comercio de
Maquinas e implementos agricolas, intermediario do comercio de
Materiais eletricos, intermediario do comercio de
Materiais, artigos fotograficos; intermediario do comercio de
Material de construcao, intermediario do comercio de
Material de limpeza, intermediario do comercio de
Material eletrico para construcao, intermediario do comercio de
Material eletroforetico, intermediario do comercio de
Material escolar, intermediario do comercio de
Materias primas agricolas, intermediario do comercio de
Materias primas texteis, intermediario do comercio de
Metais em forma primaria, intermediario do comercio de
Milho, trigo e soja em grao, cafe em coco, arroz em casca, cana de acucar, amendoim em
casca, babacu; intermediario do comercio de
Minerais metalicos e nao metalicos, intermediario do comercio de
Motores maritimos, intermediario do comercio de
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Moveis, intermediario do comercio de
Ovos, intermediario do comercio de
Palha, cera de carnauba; intermediario do comercio de
Panelas, utensilios de cozinha domesticos; intermediario do comercio de
Papel e papelao, intermediario do comercio de
Parafusos, intermediario do comercio de
Pecas para bicicletas, intermediario do comercio de
Pecas para maquinas agricolas, intermediario do comercio de
Pecas para maquinas industriais, intermediario do comercio de
Produtos agricolas, intermediario do comercio de
Produtos alimenticios, intermediario do comercio de
Produtos de perfumaria, intermediario do comercio de
Produtos de salsicharia, intermediario do comercio de
Produtos diversos, intermediario do comercio de
Produtos do fumo, intermediario do comercio de
Produtos farmaceuticos, intermediario do comercio de
Produtos frigorificados, intermediario do comercio de
Produtos medicos, intermediario do comercio de
Produtos quimicos de uso na agropecuaria, intermediario do comercio de
Produtos quimicos em geral, intermediario do comercio de
Produtos quimicos para higiene domestica, intermediario do comercio de
Produtos sanitarios, intermediario do comercio de
Produtos semi-acabados, intermediario do comercio de
Produtos siderurgicos, intermediario do comercio de
Produtos veterinarios, inclusive medicamentos; intermediario do comercio de
Purificadores de agua domesticos, intermediario do comercio de
Racoes, intermediario do comercio de
Representacao comercial; escritorio, servico de
Roupas masculinas, femininas, infantis; intermediario do comercio de
Secos e molhados, intermediario do comercio de
Semen bovino, intermediario do comercio de
Sementes, bagas, graos; intermediario do comercio de
Sistema de seguranca, intermediario do comercio de
Suprimentos para navios, intermediario do comercio de
Tecidos, intermediario do comercio de
Tintas, esmaltes, vernizes; intermediario do comercio de
Algodao em bruto, comercio de
Algodao em pluma, comercio de
Alimentos industrializados para animais, exclusive para animais domesticos; comercio de
Animais vivos, bovinos, suinos, caprinos, ovinos e equideos, destinados a criacao, engorda e
abate; comercio de
Arroz em casca, comercio de
Bago, inclusive oleaginoso; comercio de
Borracha natural, comercio de
Bovinos, comercio de
Cacau em amendoas, comercio de
Cacau em bagas, comercio de
Cafe em coco, comercio de
Cafe em grao, comercio de
Cafe in natura , comercio de
Cafe verde, comercio de
Caprinos, comercio de
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Carnauba, folha, po, cera; comercio de
Casco de animais, comercio de
Casulos de bicho da seda, comercio de
Cerda, crina em bruto; comercio de
Cereais em bruto, comercio de
Chifre de animais, comercio de
Couro verde, comercio de
Couro, em bruto, seco, salgado; comercio de
Equinos, comercio de
Ervas medicinais em bruto, comercio de
Fibra em bruto, comercio de
Fibras texteis, nao beneficiadas; comercio de
Fio vegetal em bruto, comercio de
Flores naturais, comercio de
Flores, plantas, grama; comercio de
Forragens, comercio de
Fruto, inclusive oleaginoso; comercio de
Fumo em folha, comercio de
Gado, comercio de
Goma vegetal elastica, comercio de
Grao, inclusive oleaginoso; comercio de
Juta, sisal, rami; comercio de
La em bruto, comercio de
Latex natural e borracha, comercio de
Leguminosas em bruto, comercio de
Materias primas agricolas diversas, comercio de
Milho em grao, comercio de
Mudas de pinus, comercio de
Mudas de plantas, comercio de
Ovinos, comercio de
Pele em bruto, seca, salgada; comercio de
Planta, inclusive medicinal e toxica; comercio de
Produto alimenticio para animais, comercio de
Produto de origem vegetal em bruto, exclusive madeira; comercio de
Produto extrativo de origem vegetal em bruto, comercio de
Produtos agricolas in natura, comercio de
Produtos agropecuarios, comercio de
Racoes para animais (exclusive domesticos), comercio de
Raiz, inclusive medicinal e toxica; comercio de
Residuo de origem vegetal em bruto, comercio de
Semen bovino, comercio de
Sementes, comercio de
Sisal em bruto, comercio de
Soja, comercio de
Suinos, comercio de
Trigo em grao, comercio de
Unha de animais, comercio de
Vime, xaxim; comercio de
Acougue
Agua mineral, comercio de
Agua ozonizada, comercio de
Aguardente, comercio de
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Alimentos e bebidas, comercio de
Alimentos preparados, comercio de
Animais vivos de pequeno porte para alimentacao, coelhos, patos, galinhas, perus; comercio
de
Armazem cerealista
Armazem de estiva, comercio de
Armazem de secos e molhados, comercio de
Armazem varejista (alimentacao)
Armazem, comercio de
Arroz beneficiado, comercio de
Artigos de tabacaria, comercio de
Ave, exclusive ambulante; comercio de
Aves abatidas frescas, congeladas, frigorificadas; comercio de
Aves vivas para alimentacao, ovos; comercio de
Aviario, comercio de aves vivas
Balas, doces, bombons e semelhantes; comercio de
Batata frita, comercio de
Bebidas em geral, comercio de
Bebidas, exclusive bares; comercio de
Biscoitos, comercio de
Bolachas, comercio de
Bolos, comercio de
Bomboniere
Bomboniere, comercio de
Cafe moido, comercio de
Cafe torrado, moido, soluvel; comercio de
Camarao fresco, frigorificado e congelado; comercio de
Carne bovina para alimentacao, exclusive ambulante; comercio de
Carne bovina, comercio de
Carne de caprino, ovino, equino; comercio de
Carne enlatada, comercio de
Carne fresca, frigorificada ou congelada de animais de pequeno porte; comercio de
Carne frigorificada ou congelada de bovino, suino, caprino, ovino, equideo; comercio de
Carne preparada, comercio de
Carne suina para alimentacao, exclusive ambulante; comercio de
Carnes e produtos de carne, comercio de
Casa de carnes, comercio de
Cascas de frutas, comercio de
Centeio, comercio de
Cereais, comercio de
Cerveja, chope e refrigerante; comercio de
Cestas de cafe da manha, comercio de
Cevada beneficiada, comercio de
Cha, mate; comercio de
Charutaria, comercio de
Charutos, piteiras, cachimbos; comercio de
Chocolates, bombons e semelhantes; comercio de
Cigarro, cigarrilha, charuto; comercio de
Coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentacao, comercio de
Comidas congeladas, comercio de
Concentrados para bebidas alcoolicas e nao alcoolicas, comercio de
Condimento, exclusive ambulante; comercio de
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Condimentos e especiarias, comercio de
Confeito, comercio de
Conservas de frutas, legumes, verduras; comercio de
Crustaceos e moluscos frescos, frigorificados e congelados; comercio de
Delicatessen especializada em frios e laticinios, comercio de
Deposito de bebidas, comercio de
Deposito de frutas
Distribuidora de agua mineral, comercio de
Distribuidora de alimentos
Distribuidora de bebidas, comercio de
Distribuidora de cereais, comercio de
Distribuidora de congelados
Distribuidora de gelo
Distribuidora de legumes
Distribuidora de pescados
Distribuidora de produtos alimenticios
Distribuidora de refrigerantes, comercio de
Doce, comercio de
Empacotamento de cereais por conta propria, servicos de
Emporio, comercio de
Engarrafamento de bebidas associado ao comercio
Engarrafamento de bebidas por conta propria, servicos de
Erva-mate beneficiada, comercio de
Farinhas, amidos, fecula; comercio de
Fiambreria
Frango abatido, comercio de
Frango, exclusive ambulante; comercio de
Frangos vivos para alimentacao, comercio de
Frangos, galinhas abatidas; comercio de
Frios e conservas, comercio de
Frios, comercio de
Frutaria, comercio de
Frutaria, comercio de frutas
Frutas e legumes, comercio de
Frutas secas e cristalizadas, comercio de
Frutas, comercio de
Frutas, verduras, raizes, tuberculos, hortalicas e legumes frescos; comercio de
Fruteira, comercio de frutas
Fumo beneficiado, comercio de
Fumo de corda, exclusive ambulante; comercio de
Fumo em rolo e em corda, comercio de
Galinhas para alimentacao, comercio de
Gelo, comercio de
Gelo, deposito de
Genero alimenticio, exclusive ambulante; comercio de
Gorduras, comercio de
Hortalicas, comercio de
Hortifrutigranjeiros, comercio de
Hortigranjeiros, comercio de
Laticinios, comercio de
Laticinios, exclusive ambulante; comercio de
Legume, exclusive ambulante; comercio de
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Legumes, raizes, tuberculos; comercio de
Leite e produtos do leite, comercio de
Leite resfriado, pasteurizado, aromatizado e em po; comercio de
Leite, comercio de
Leite, exclusive ambulante; comercio de
Leiteria, comercio de
Lojas de conveniencia, comercio de
Manteiga, margarina; comercio de
Manteigas, coalhos, queijos, requeijao e outros produtos do leite; comercio de
Mantimento, exclusive ambulante; comercio sem alimentacao
Massas alimenticias em geral, comercio de
Mel, comercio de
Mercadinho
Mercado
Mercearia
Milho beneficiado, comercio de
Mini-mercado
Minimercados
Miudos de animais, visceras; comercio de
Oleo de soja em bruto, comercio de
Oleos refinados comestiveis, comercio de
Ovo, exclusive ambulante, comercio de
Padaria sem venda predominante de producao propria
Paes, bolos, biscoitos e similares; comercio de
Panificadora sem venda predominante da producao propria
Peixaria
Peixe para alimentacao, exclusive ambulante; comercio de
Pequeno animal vivo para alimentacao, exclusive ambulante; comercio de
Pequenos animais abatidos, coelhos, patos, perus, galinhas, etc.; comercio de
Pescados e frutos do mar, comercio de
Pinga, exclusive bares; comercio de
Produtos alimenticios em geral, comercio de
Produtos alimenticios, comercio de
Produtos da carne, comercio de
Produtos de confeitaria, comercio de
Produtos de laticinio, comercio de
Produtos de padaria, comercio de
Produtos de panificadora, compra e venda de
Produtos de salsicharia, embutidos; comercio de
Produtos de tabacaria, comercio de
Produtos derivados do leite, comercio de
Produtos dieteticos, comercio de
Produtos do fumo, comercio de
Produtos naturais, comercio de
Queijo, exclusive ambulante; comercio de
Quitanda especializado em frutas e legumes, comercio de
Racoes para animais domesticos, comercio de
Raizes, tuberculos; comercio de
Refrigerantes, comercio de
Rotisserie
Sacolao
Sal, comercio de
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Secos e molhados, comercio de
Sorgo, comercio de
Sorvetes, comercio de
Suco de frutas, comercio de
Tabacaria, comercio de
Tabaco, comercio de
Tempero, exclusive ambulante; comercio de
Trigo beneficiado, comercio de
Verduras e frutas, comercio de
Verduras, comercio de
Verdureiro, comercio de
Vinagre, comercio de
Visceras, exclusive ambulante; comercio de
Xarope para bebidas alcoolicas e nao alcoolicas, comercio de
Armarinho, comercio de
Artefatos de tecidos, exclusive embalagens; comercio de
Artigo de cama, mesa e banho, exclusive ambulante; comercio de
Artigo de tecido, exclusive ambulante; comercio de
Artigos de armarinho, aviamentos; comercio de
Artigos de cama, mesa e banho; comercio de
Artigos de passamanaria, comercio de
Artigos texteis em geral, comercio de
Aviamentos para costura, comercio de
Bordado, comercio de
Botoes, comercio de
Cordoaria em geral, comercio de
Enxovais, comercio de
Estopas, comercio de
Fazenda, exclusive ambulante; comercio de
Fazendas, tecidos; comercio de
Feltros, entretelas; comercio de
Fios e cordoes texteis, comercio de
Fios e fibras texteis beneficiadas, comercio de
Linhas, comercio de
Loja de armarinho, comercio de
Loja de tecidos, comercio de
Produtos texteis, comercio de
Roupa de cama, mesa e banho; comercio de
Tecido, exclusive ambulante; comercio de
Tecidos, loja de
Acessorios do vestuario, comercio de
Artigo de vestuario, exclusive ambulante; comercio de
Artigos do vestuario, comercio de
Artigos para viagem de qualquer material, comercio de
Bolsas, malas de qualquer material; comercio de
Boutique
Butique
Calcados de qualquer material, comercio de
Camisaria, comercio de
Casa de modas masculina, feminina ou infantil
Chapelaria, comercio de
Comercio de confeccoes
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Comercio de roupas
Complementos do vestuario, comercio de
Fardamento, comercio de
Gravatas, comercio de
Guarda-chuva, exclusive ambulante; comercio de
Injetados para calcados, comercio de
Loja de confeccoes
Loja de roupas
Loja de sapatos, comercio de
Luva, comercio de
Mala, comercio de
Peleteria, comercio de
Roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho, comercio de
Sapataria, comercio de
Sapatos, comercio de
Sombrinha, exclusive ambulante; comercio de
Uniformes, comercio de
Vestuario, comercio de
Ardosia, comercio de
Areia, comercio de
Argila refrataria, comercio de
Artigo metalurgico, comercio de
Artigos metalurgicos para construcao, comercio de
Artigos sanitarios, comercio de
Azulejos, ceramicas; comercio de
Barrote, comercio de
Bombas de agua, comercio de
Box para banheiro, comercio de
Cabo de aco, comercio de
Caixas de agua, comercio de
Caixoes mortuarios, inclusive urnas; comercio de
Canos, tubos, conexoes; comercio de
Casa pre-fabricada, comercio de
Ceramica para construcao, comercio de
Ceramica, artigo de; comercio de
Chapa de madeira aglomerada, prensada ou compensada; comercio de
Chaves eletricas, interruptores, tomadas; comercio de
Chumbo, comercio de
Chuveiro eletrico, comercio de
Cimento, comercio de
Cobre, comercio de
Colocacao de moldura em vidro, espelho, quadro; servico de
Compensados, comercio de
Condutores eletricos para construcao, comercio de
Conexoes, comercio de
Divisorias, comercio de
Espelhos e vitrais para construcao, comercio de
Espelhos, comercio de
Esquadrias de qualquer material, comercio de
Fechaduras, dobradicas; comercio de
Ferragens e ferramentas, comercio de
Ferragens e material de construcao, comercio de
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Ferro, comercio de
Fios e cabos eletricos para construcao, comercio de
Fios, cabos e condutores eletricos para construcao; comercio de
Forro para construcao, comercio de
Furadeiras, serras eletricas; comercio de
Gesso para construcao, comercio de
Gesso, comercio de
Granito, comercio de
Impermeabilizantes, comercio de
Janelas, comercio de
Lampadas, comercio de
Loja de material de construcao, comercio de
Loja de tintas, comercio de
Madeira, comercio de
Madeira, deposito comercial de
Madeiras para construcao, comercio de
Madeireira, comercio de madeiras
Marmore e granito para construcao, comercio de
Martelo, picaretas; comercio de
Materiais de construcao em geral, comercio de
Material de construcao, comercio de
Material eletrico para construcao, comercio de
Material para pintura, comercio de
Molduras de quadro, comercio de
Molduras de quadros, comercio de
Parafusos, porcas, arruelas; comercio de
Pedra britada, comercio de
Pedra para construcao, inclusive decorativa; comercio de
Pedras decorativas para construcao, comercio de
Peliculas de poliester (insulfilme) para revestimento de vidros residenciais e comerciais,
comercio de
Perna de tres, comercio de
Pias, lavatorios, banheiras; comercio de
Pinceis, brochas, rolos; comercio de
Pinceis, exclusive ambulante; comercio de
Pinceis, rolos, brochas; comercio de
Piscinas e equipamentos para sua instalacao, comercio de
Prancha ou pranchao de madeira, comercio de
Prego, comercio de
Pre-moldados para construcao, comercio de
Produtos derivados da madeira para construcao, comercio de
Produtos metalurgicos, comercio de
Quartzito sericitico, comercio de
Serrotes, serras; comercio de
Solventes, massas; comercio de
Tabua, comercio de
Tecido de arame, comercio de
Tela, comercio de
Telas de arame, comercio de
Telha, comercio de
Tijolo, comercio de
Tinta, comercio de

53050
53050
53050
53050
53050
53050
53050
53050
53050
53050
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061

Tintas para serigrafia, comercio de
Tubos, comercio de
Valvulas, torneiras, registros; comercio de
Vergalhoes, comercio de
Verniz, comercio de
Vidracaria, comercio de
Vidro, comercio de
Vidros para construcao, comercio de
Viga de madeira, comercio de
Vitrais, comercio de
Abajures, comercio de
Acessorios para instrumentos musicais, comercio de
Alarmes eletronicos, uso domestico, exclusive veiculos; comercio de
Amplificadores de som, comercio de
Aparelho de ar condicionado, comercio de
Aparelho de ar refrigerado domestico, comercio de
Aparelho de som, comercio de
Aparelho de televisao, comercio de
Aparelho de video, comercio de
Aparelhos de radio, comercio de
Aparelhos eletricos de uso domestico, comercio de
Aparelhos eletrodomesticos, comercio de
Aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico, comercio de
Aparelhos para ginastica, comercio de
Aquarios, comercio de
Aquecedor eletrico, comercio de
Armas para caca, comercio de
Artefatos de borracha, exclusive para veiculos e uso residencial; comercio de
Artigo de borracha para habitacao, comercio de
Artigo de louca para habitacao, comercio de
Artigo de madeira para habitacao, comercio de
Artigo de metal para habitacao, comercio de
Artigo de plastico para habitacao, comercio de
Artigo de vidro para habitacao, comercio de
Artigos de colchoaria, comercio de
Artigos de cutelaria, comercio de
Artigos de iluminacao, comercio de
Artigos de tapecaria, comercio de
Artigos de uso pessoal e domestico em geral, comercio de
Artigos fotograficos e cinematograficos, comercio de
Artigos para a casa, comercio de
Artigos para aquario, comercio de
Artigos para festas em geral, comercio de
Artigos para habitacao, comercio de
Barcos, pedalinhos, triciclos; comercio de
Barracas, comercio de
Bibelo, comercio de
Cadeiras, comercio de
Caixas acusticas, comercio de
Cameras filmadoras, comercio de
Cameras fotograficas, comercio de
Carpete, comercio de

53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061
53061

Colchoaria, comercio de
Cortinas, comercio de
Cristal, comercio de
Cutelaria, artigos de; comercio de
Decoracao, comercio de
Disco para vitrola, comercio de
Discos e fitas, comercio de
Discos, comercio de
Eletrodomesticos, inclusive pecas; comercio de
Enceradeiras, comercio de
Encerado, comercio de
Equipamentos de seguranca, uso domestico; comercio de
Equipamentos eletronicos domesticos, comercio de
Espanador, comercio ambulante de
Espanador, comercio em feira livre
Espanadores, comercio de
Estatueta, comercio de
Estofados, comercio de
Facas, comercio de
Filmadoras, comercio de
Filmes fotograficos, comercio de
Filmes para foto e cine, comercio de
Filtros de agua, comercio de
Fitas cassetes, comercio de
Fitas de audio e de video, gravadas ou nao; comercio de
Fitas magneticas gravadas, comercio de
Fogao, comercio de
Forno de microondas, comercio de
Forracoes, comercio de
Foto, cine e som; comercio de
Geladeira, comercio de
Gravadores, comercio de
Lentes objetivas para uso fotografico, comercio de
Linoleo, comercio de
Loja de eletrodomesticos, comercio de
Loja de moveis novos, comercio de
Lona, comercio de
Loucas e artigos de decoracao, comercio de
Luminarias, abajures, comercio de
Luminarias, comercio de
Maquina de costura, comercio de
Maquina de filmar, comercio de
Maquina de lavar e secar domesticas, comercio de
Maquina de projetar, comercio de
Maquina de trico domestica, comercio de
Maquina fotografica, comercio de
Maquina refrigeradora, comercio de
Maquinas automaticas de bebidas e produtos alimenticios, comercio de
Maquinas de costura, comercio de
Maquinas de uso domestico, comercio de
Maquinas e aparelhos de uso pessoal, comercio de
Maquinas, aparelhos e equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico; comercio de
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Materiais, artigos fotograficos; comercio de
Material cinematografico, comercio de
Material fotografico, comercio de
Mesas, comercio de
Moveis de qualquer tipo, comercio de
Moveis e eletrodomesticos, comercio de
Moveis estofados, comercio de
Movelaria
Musicas impressas, comercio de
Ozonizador, comercio de
Papel de parede, comercio de
Passadeira, comercio de
Piano, comercio de
Poltronas, comercio de
Pratos, comercio de
Projetores de slides, comercio de
Purificadores de agua nao eletricos, comercio de
Sistemas de seguranca, comercio de
Sofas, comercio de
Talhas, comercio de
Tapecaria, comercio de
Tapetes, comercio de
Toca-discos, comercio de
Toca-fitas, comercio de
Toldo, comercio de
Travesseiros, comercio de
Utilidades domesticas em geral, comercio de
Venezianas, comercio de
Ventilador, comercio de
Vitrola, comercio de
Artefatos de papel, comercio de
Artefatos de papelao, comercio de
Artigo de papelaria para escritorio, comercio de
Artigos de escritorio, comercio de
Artigos de papelaria, comercio de
Artigos escolares, comercio de
Banca de jornais e revistas
Banca de jornal
Banca de revista
Cadernos, comercio de
Canetas, lapis, borrachas; comercio de
Etiquetas de papel, plastico; comercio de
Grampeadores, rotuladores, perfuradores; comercio de
Impresso, distribuidora de
Jornais, comercio de
Jornal, distribuidora de
Jornaleiro
Jornaleiro, em banca de jornais
Livraria, exclusive usado; comercio de
Livros, comercio de
Livros, distribuidora de
Material de expediente, comercio de
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Material de papelaria, comercio de
Material escolar, comercio de
Material para desenho, comercio de
Papel, exclusive usado; comercio de
Papelaria, exclusive usado; comercio de
Periodicos, comercio de
Publicacoes, comercio de
Revista, distribuidora de
Revistas, comercio de
Abrasivos quimicos, comercio de
Absorvente higienico intimo, comercio de
Aparelhos auditivos, comercio de
Aparelhos ortopedicos, comercio de
Aparelhos para surdez, comercio de
Artigo de toucador, exclusive ambulante, comercio de
Artigo dentario, inclusive massa; comercio de
Artigo odontologico, inclusive massa; comercio de
Artigo ortopedico, comercio de
Artigos de higiene pessoal, comercio de
Artigos de ortopedia, comercio de
Artigos de perfumaria, comercio de
Artigos de toucador, comercio de
Artigos medicos e ortopedicos, comercio de
Casa de erva, comercio de
Cosmetico, exclusive ambulante; comercio de
Creme dental, pasta de dente, dentifricio; comercio de
Dente artificial de porcelana, comercio de
Distribuidora de medicamentos, comercio de
Distribuidora de produtos farmaceuticos, comercio de
Distribuidora de remedios, comercio de
Drogaria
Ervanario
Escova, exclusive ambulante; comercio de
Essencia, comercio de
Farmacia de manipulacao, comercio de
Farmacias, drogarias alopatias; comercio de
Farmacias, drogarias homeopaticas; comercio de
Flora medicinal, comercio de
Fralda descartavel, comercio de
Hemoglucoteste, kit de; comercio de
Herbanario, comercio de
Instrumentos e materiais medico-cirurgico-hospitalares, comercio de
Instrumentos odontologicos, comercio de
Kits diagnostico de gravidez, comercio de
Massageador, comercio de
Material cirurgico, comercio de
Material hospitalar, comercio de
Material medico, comercio de
Medicamento, comercio de
Nebulizador, comercio de
Pasta de dente, comercio de
Perfumaria, comercio de
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Perfumes, essencias; comercio de
Preparado odontologico, comercio de
Produto farmaceutico, comercio de
Produtos da flora medicinal, comercio de
Produtos de cosmeticos, comercio de
Produtos de higiene pessoal, comercio de
Produtos de perfumaria, comercio de
Produtos farmaceuticos, comercio de
Produtos odontologicos, comercio de
Proteses, comercio de
Remedio, comercio de
Remedios, comercio de
Termometro, comercio de
Vaporizador, comercio de
Acessorios para equipamentos de informatica, comercio de
Alarmes eletronicos, uso industrial, exclusive veiculos; comercio de
Aparelho agricola, comercio de
Aparelho cientifico de precisao, comercio de
Aparelho de comunicacao, comercio de
Aparelho de telecomunicacao, comercio de
Aparelho industrial em geral, comercio de
Aparelho para uso profissional, comercio de
Aparelho para uso tecnico, comercio de
Aparelhos para uso agropecuario, comercio de
Aparelhos para uso industrial, comercio de
Aparelhos para usos tecnico e profissional, comercio de
Arados agricolas, comercio de
Balancas para uso comercial, comercio de
Balcoes frigorificos, comercio de
Bomba hidraulica, comercio de
Calculadoras, comercio de
Central telefonica, comercio de
Compressores, comercio de
Computador, inclusive pecas e perifericos; comercio de
Computadores, comercio de
Condicionadores de ar nao-residenciais, comercio de
Copiadoras, comercio de
Cortadoras de grama, comercio de
Cultivadores agricolas, comercio de
Disquetes, CD ROM; comercio de
Drives, mouse; comercio de
Equipamento cientifico, comercio de
Equipamento de comunicacao, comercio de
Equipamento industrial em geral, comercio de
Equipamentos auto propulsores, comercio de
Equipamentos de comunicacao pessoal, comercio de
Equipamentos de informatica, comercio de
Equipamentos de irrigacao, comercio de
Equipamentos de laboratorio, comercio de
Equipamentos de monitoracao, comercio de
Equipamentos de seguranca, uso industrial; comercio de
Equipamentos hospitalares, comercio de
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Equipamentos medico-cirurgicos diversos, comercio de
Equipamentos meteorologicos, comercio de
Equipamentos para automacao industrial, comercio de
Equipamentos para comunicacao, comercio de
Equipamentos para producao de energia eletrica, comercio de
Equipamentos para uso agropecuario, comercio de
Equipamentos para uso industrial, comercio de
Equipamentos para usos tecnico e profissional, comercio de
Escavadeiras, comercio de
Formularios continuos para informatica, comercio de
Gerador, exclusive de veiculos; comercio de
Implementos agricolas, comercio de
Impressoras para computadores, comercio de
Impressoras, comercio de
Instrumento cientifico, comercio de
Instrumento de comunicacao, comercio de
Instrumentos de medida e precisao, comercio de
Instrumentos e acessorios agricolas, comercio de
Inter-comunicadores, inter-fones; comercio de
Isoladores termicos, comercio de
Leitoras oticas, comercio de
Maquina agricola, comercio de
Maquina de calcular, comercio de
Maquina de escrever, comercio de
Maquina de escritorio, comercio de
Maquina de somar, comercio de
Maquina de telex, comercio de
Maquina industrial em geral, comercio de
Maquina registradora, comercio de
Maquinas agricolas, comercio de
Maquinas copiadoras, comercio de
Maquinas de calcular, comercio de
Maquinas de escrever, comercio de
Maquinas de fatiar para uso comercial, comercio de
Maquinas de terraplenagem, comercio de
Maquinas e equipamentos agricolas, comercio de
Maquinas e equipamentos para escritorio, comercio de
Maquinas e equipamentos para uso comercial, comercio de
Maquinas e ferramentas operatrizes, comercio de
Maquinas e implementos agricolas, comercio de
Maquinas para comunicacao, comercio de
Maquinas para escritorio, comercio de
Maquinas para uso agropecuario, comercio de
Maquinas para uso industrial, comercio de
Maquinas para usos tecnico e profissional, comercio de
Maquinas pesadas, inclusive pecas; comercio de
Maquinas xerograficas, comercio de
Materiais para comunicacao, comercio de
Material de escritorio, comercio de
Material eletronico, comercio de
Microcomputadores e perifericos, comercio de
Mobiliario odontologico, comercio de
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Mobiliario para uso medico-hospitalar, comercio de
Moedores de cafe para uso comercial, comercio de
Monitores de video, comercio de
Motor eletrico, comercio de
Motores estacionarios para combustao interna, comercio de
Motosserras, comercio de
Niveladoras, comercio de
Pas mecanicas, comercio de
Pecas e acessorios para aparelhos agropecuarios, comercio de
Pecas e acessorios para computadores, comercio de
Pecas e acessorios para equipamentos de informatica, comercio de
Pecas e acessorios para maquinas de escrever, calcular; comercio de
Pecas e acessorios para maquinas e equipamentos agropecuarios, comercio de
Pecas e acessorios para maquinas e equipamentos de escritorio, comercio de
Pecas e acessorios para maquinas e equipamentos para o comercio, comercio de
Pecas e equipamentos para informatica, comercio de
Pecas para aeronaves de pequeno porte, comercio de
Pecas para avioes de pequeno porte, comercio de
Pecas para maquinas agricolas, comercio de
Pecas para maquinas industriais, comercio de
Pecas para tratores agricolas, comercio de
Pecas, acessorios e componentes para maquinas, equipamentos e aparelhos para uso
industrial; comercio de
Pecas, acessorios e componentes para maquinas, equipamentos e aparelhos para usos tecnico
e profissional; comercio de
Perifericos para informatica, comercio de
Placas para computadores, comercio de
Pneus e camaras de ar para tratores agricolas, comercio de
Programas informaticos, comercio de
Refrigeradores para uso comercial, comercio de
Renovadores de ar nao-residenciais, comercio de
Secretaria eletronica, fax; comercio de
Semeadeiras agricolas, comercio de
Softwares, comercio de
Sorveteiras para bares, comercio de
Suprimentos de informatica, comercio de
Suprimentos para computadores, comercio de
Suprimentos para microcomputadores, comercio de
Teclados para computadores, comercio de
Telefone, inclusive pecas e acessorios; comercio de
Telefones, fax; comercio de
Telefones, inter-comunicadores; comercio de
Terminais para computadores, comercio de
Tone, comercio de
Tratores agricolas, comercio de
Turbinas, inclusive pecas; comercio de
Utensilio para uso profissional, comercio de
Utensilio para uso tecnico, comercio de
Winchester, comercio de
Xerox (maquinas copiadoras), comercio de
Alcool carburante, comercio de
Carvao mineral, comercio de
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Carvao vegetal, comercio de
Carvao, comercio de
Carvoaria
Combustiveis, exclusive em postos de gasolina, comercio de
Combustivel, distribuidora de
Derivados de petroleo, distribuidora de
Distribuidora de combustiveis, exclusive em postos de gasolina, comercio de
Distribuidora de gas liquefeito de petroleo, comercio de
Gas de cozinha, comercio de
Gasolina, comercio de
Gasolina, distribuidora de
Graxa, comercio de
Lenha, comercio de
Lenharia, comercio
Lubrificantes, exclusive em posto de gasolina, comercio de
Oleo diesel, comercio de
Querosene, comercio de
Retalhista de alcool carburante, comercio de
Retalhista de derivados do petroleo, comercio de
Retalhista de gasolina, comercio de
Retalhista de lubrificantes, exclusive em posto de gasolina, comercio de
Retalhista de querosene, comercio de
Revendedor retalhista de combustiveis, comercio de
Revendedor retalhista de derivados do petroleo, comercio de
Apara de papel, comercio de
Escoria de aciaria, comercio de
Escoria de alto forno, comercio de
Escoria de metais, comercio de
Ferro-velho, comercio de
Papel usado, comercio de
Papelao usado, comercio de
Papelao velho, comercio de
Residuo de origem mineral em bruto, comercio de
Residuos de fiacao, comercio de
Residuos de tecelagem, comercio de
Residuos e sucatas, comercio de
Residuos industriais, comercio de
Residuos texteis, comercio de
Sucata de aciaria, comercio de
Sucata de alto forno, comercio de
Sucata de baterias, acumuladores; comercio de
Sucata de borracha, inclusive pneu usado; comercio de
Sucata de metais, comercio de
Sucata de plastico, vidro, papel, papelao; comercio de
Sucata, comercio de
Vidro usado, velho; comercio de
Cinza pozolanica, comercio de
Minerais metalicos e nao metalicos, comercio de
Minerais preciosos em bruto, comercio de
Minerio, comercio de
Produto de origem mineral em bruto, comercio de
Produtos extrativos de origem mineral, comercio de
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Sal marinho, comercio de
Sal-gema, comercio de
Adubos, comercio de
Aerotoxicos, comercio de
Agrotoxicos, comercio de
Alcool etilico, comercio de
Animais vivos para criacao domestica, comercio de
Animal silvestre, exclusive para alimentacao; comercio de
Animal vivo, exclusive para alimentacao; comercio de
Antenas parabolicas, comercio de
Antiguidades, comercio de
Antiquario
Armacao para oculos, comercio de
Armas de uso pessoal, comercio de
Armas, comercio de
Arreio, comercio de
Artefatos de couro, exclusive para uso domestico; comercio de
Artesanato, comercio de
Artigo de borracha, exclusive para veiculo; comercio de
Artigo de caca e pesca, exclusive arma, municao; comercio de
Artigo de camping, comercio de
Artigo de cortica, exclusive para veiculo; comercio de
Artigo de couro, exclusive calcado e vestuario; comercio de
Artigo de esporte, comercio de
Artigo de montaria, comercio de
Artigo de otica, comercio de
Artigo de pele, exclusive calcado e vestuario; comercio de
Artigo de pesca, comercio de
Artigo de plastico, exclusive para veiculo; comercio de
Artigo de umbanda, comercio de
Artigo desportivo, comercio de
Artigo esportivo, comercio de
Artigo para presente, comercio de
Artigo recreativo, comercio de
Artigo religioso, comercio de
Artigos de artesanato, comercio de
Artigos de bijuteria, comercio de
Artigos de brinquedos, comercio de
Artigos de caca, pesca, camping; comercio de
Artigos de couro para pequenos animais, comercio de
Artigos de higiene domestica, comercio de
Artigos de joalharia, comercio de
Artigos de limpeza domestica, comercio de
Artigos de montaria, comercio de
Artigos de ourivesaria, comercio de
Artigos de relojoaria, comercio de
Artigos de selaria, comercio de
Artigos de umbanda, comercio de
Artigos desportivos, comercio de
Artigos diversos, comercio de
Artigos esportivos, desportivos; comercio de
Artigos funerarios, comercio de
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Artigos para decoracao de festas, comercio de
Artigos para esporte, comercio de
Artigos pirotecnicos, comercio de
Artigos recreativos, comercio de
Artigos religiosos e de culto, comercio de
Artigos usados, comercio de
Artigos veterinarios, comercio de
Asa delta, ultraleves; comercio de
Barracas para camping, comercio de
Baterias, exclusive para veiculos; comercio de
Bicicletas, comercio de
Bijouterias, comercio de
Bijuteria, comercio de
Bijuterias, chapeados; comercio de
Bijuterias, comercio de
Brecho, lojas de; comercio de
Brinquedo, comercio de
Cachorros, gatos para criacao domestica; comercio de
Caiaques, comercio de
Calcados usados, comercio de
Camas usadas, comercio de
Carbureto, comercio de
Cargas, preparados para extintores de incendio; comercio de
Carrinhos para bebe, comercio de
Cartao postal, comercio de
Chapas de aco, comercio de
Cloro para piscinas, comercio de
Cloro, comercio de
Cofres, comercio de
Colchao de qualquer material, comercio de
Concentrados aromaticos quimicos, comercio de
Corretivos do solo, comercio de
Couro curtido, comercio de
Curiosidade, comercio de
Defensivos agricolas, comercio de
Detergente, comercio de
Detonadores, comercio de
Elastomeros, comercio de
Eletrodomesticos usados, comercio de
Embarcacoes para esporte e lazer, comercio de
Escovas, comercio de
Espanador, exclusive ambulante; comercio de
Essencias quimicas, comercio de
Explosivo, comercio de
Extintores de incendio, exclusive para veiculos; comercio de
Fertilizantes, comercio de
Filatelico, comercio de
Filateria, comercio de
Flores artificiais, comercio de
Flores ornamentais, comercio de
Florista, comercio de
Fogoes usados, comercio de
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Fogos de artificio, comercio de
Fogos de artificios e artigos pirotecnicos, comercio de
Frutos artificiais para ornamentacao, comercio de
Fungicidas, comercio de
Gaiolas, viveiros; comercio de
Galerias de arte, comercio de
Garrafa usada, comercio de
Gas acetileno, comercio de
Geladeiras usadas, comercio de
Germicida, comercio de
Herbicidas, comercio de
Inseticida, comercio de
Instrumentos musicais, comercio de
Insumos agricolas industriais, comercio de
Insumos agropecuarios, comercio de
Isqueiro comercio de
Joalheira, comercio de
Jogos recreativos, comercio de
Joias e bijuterias, comercio de
Joias e relogios, comercio de
Joias, relogios; comercio de
Kart, comercio de
Lanternas, comercio de
Lentes para oculos, comercio de
Livros usados, comercio de
Loja de materiais de limpeza e higiene domestica
Loucas, comercio de
Lustres, comercio de
Manequim, comercio de
Massames, comercio de
Material eletrico para aparelhos eletrodomesticos e eletronicos, comercio de
Material eletrico, exclusive para construcao e veiculos; comercio de
Material filatelico, comercio de
Material para caca, pesca, camping; comercio de
Material para esporte, comercio de
Material para solda, comercio de
Mercadorias em geral, nao especificado; comercio de
Metais em forma primaria, comercio de
Metais preciosos lapidados, comercio de
Metais preciosos, comercio de
Moedas, comercio de
Mordacas, fucinheiras, coleiras para animais; comercio de
Moveis usados, comercio de
Municoes, comercio de
Numismatica, comercio de
Objetos de arte, comercio de
Oculos, comercio de
Oleo de sassafras, comercio de
Otica, comercio de
Ourivesaria, comercio de
Oxigenio, comercio de
Panelas, comercio de
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Papel e papelao para fabricacao de artefatos, comercio de
Papel e papelao para uso industrial, comercio de
Papelao, exclusive usado; comercio de
Passaros, comercio de
Peca para bicicleta, comercio de
Pecas e acessorios para aparelhos eletrodomesticos e eletronicos, comercio de
Pecas e acessorios para bicicletas e triciclos, comercio de
Pecas e acessorios para bicicletas, comercio de
Pecas e acessorios para eletrodomesticos, comercio de
Pecas e acessorios para fogoes, comercio de
Pecas e acessorios para veiculos recreativos, comercio de
Pecas e partes para relogios, comercio de
Pecas para geladeiras, comercio de
Pecas para maquinas de costura, comercio de
Pecas para televisores, comercio de
Pecas para video cassetes, comercio de
Pedras preciosas e semipreciosas lapidadas ou nao, comercio de
Peixes ornamentais, comercio de
Persianas, comercio de
Perucas, comercio de
Pilhas, comercio de
Placas e plaquetas para veiculos, comercio de
Plantas e flores artificiais, comercio de
Plantas e flores naturais, comercio de
Plantas e flores para ornamentacao, comercio de
Plantas ornamentais, comercio de
Plantas, comercio de
Pranchas de surf, comercio de
Produto de limpeza, comercio de
Produtos carboquimicos, comercio de
Produtos de higiene domestica, comercio de
Produtos de limpeza domestica, comercio de
Produtos de limpeza para piscinas, comercio de
Produtos de limpeza, higiene domestica; comercio de
Produtos diversos de plastico, exclusive uso domestico, para veiculos e embalagens;
comercio de
Produtos petroquimicos, comercio de
Produtos quimicos em geral, comercio de
Produtos siderurgicos, comercio de
Produtos veterinarios, exclusive medicamentos; comercio de
Radios usados, comercio de
Reabastecimento de extintor de incendio
Redes de dormir, comercio de
Relogios, comercio de
Relojoaria, comercio de
Resinas, comercio de
Revistas usadas, comercio de
Rolhas de cortica, comercio de
Roupas usadas, comercio de
Sabao, comercio de
Sabao, detergente, alvejante, comercio de
Sabao, detergente, alvejante; comercio de
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Sabonete, comercio de
Sacaria usada, comercio de
Sacaria, comercio de
Saco de papel, comercio de
Sacos de algodao usados, comercio de
Santeiro, comercio de imagem de santos
Selas, arreios para animais; comercio de
Selo para colecao, comercio de
Selos, comercio de
Sofas, poltronas usadas; comercio de
Souveniers, comercio de
Talheres, comercio de
Televisores usados, comercio de
Trapista
Trapos, comercio de
Triciclos, comercio de
Utensilios domesticos usados, comercio de
Vasos para plantas, comercio de
Vassoura, exclusive ambulante; comercio de
Vassouras, comercio de
Veiculos recreativos, comercio de
Vela estearica, comercio de
Veleiros, comercio de
Vitrine de joalheria
Hipermercado
Supermercado
Bazar, comercio de
Duty free de aeroportos internacionais, comercio de
Loja de departamento
Loja de departamentos, comercio de
Lojas de variedades de pequeno porte, comercio de
Magazim, comercio de
Magazine
Magazines, comercio de
Artigos em geral, pela internet; comercio de
Artigos em geral, pela televisao; comercio de
Artigos em geral, por catalogo; comercio de
Venda atraves da internet, comercio de
Venda atraves da televisao, comercio de
Venda atraves de pedido pelo correio
Venda atraves dos meios de comunicacao
Venda por catalogo, comercio de
Ambulantes de mercadorias em geral, comercio de
Ave para alimentacao, comercio ambulante de
Ave para alimentacao, comercio em feira livre
Barateio
Bijuterias, comercio ambulante de
Bombons, comercio ambulante de
Caju, comercio ambulante de
Carne para alimentacao, comercio ambulante de
Carne para alimentacao, comercio em feira livre
Chapeado, comercio ambulante de
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Confeccoes, comercio ambulante de
Confeccoes, comercio em feira livre
Doce, comercio ambulante de
Feira livre, comercio em
Feirantes, comercio de
Ferramentas, comercio ambulante de
Ferramentas, comercio de em feira livre
Fruta, comercio ambulante de
Fruta, comercio em feira livre
Generos alimenticios, comercio ambulante de
Guarda-chuva, comercio ambulante de
Hortalicas, comercio ambulante de
Joias, comercio ambulante de
Jornais, comercio ambulante de
Legume, comercio ambulante de
Legume, comercio em feira livre
Livros, comercio ambulante de
Mascate
Miudezas, artigo de; comercio ambulante de
Ouro, comercio ambulante de
Ovo para alimentacao, comercio ambulante de
Ovo para alimentacao, comercio em feira livre
Pecas de vestuario, comercio ambulante de
Pecas de vestuario, comercio em feira livre
Perfume, comercio ambulante de
Prestamista
Regatao
Revistas, comercio ambulante de
Roupa, comercio ambulante de
Roupa, comercio em feira livre
Semi-joias, comercio ambulante de
Sombrinhas, comercio ambulante de
Tecido, artigo de; comercio ambulante de
Tecido, artigo de; comercio em feira livre
Vassoura, comercio ambulante de
Vassoura, comercio em feira livre
Venda em postos moveis
Venda em vias publicas, comercio de
Vendedor ambulante de qualquer mercadoria
Vendedores a domicilio, comercio de
Vendedores ambulantes, comercio de
Verdura, comercio ambulante de
Verdura, comercio em feira livre
Vestuario, artigo de; comercio em feira livre
Venda atraves de maquinas automaticas, comercio de
Alarmes; manutencao, reparacao, conserto de
Aparelho de amplificacao de som, reparacao de
Aparelho de gravacao de som, reparacao de
Aparelho eletrodomestico; instalacao, servico de
Aparelho, utensilio eletrodomestico; reparacao de
Aparelho, utensilio eletronico; reparacao de
Aparelhos eletrodomesticos, manutencao e reparacao

53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53111
53112
53112
53112
53112
53112
53112
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113

Ar condicionado, exclusive para veiculos; instalacao, reparacao de
Ar condicionados domesticos; conserto, manutencao e reparacao
Assistencia tecnica de aparelho de televisao, radio ou som
Assistencia tecnica de aparelhos eletrodomesticos
Assistencia tecnica de maquinas e aparelhos eletrodomesticos
Balanca domestica, reparacao de
Eletrodomesticos, conserto de
Eletrodomesticos, manutencao e reparacao
Eletronicos domesticos, manutencao e reparacao
Enceradeira, reparacao de
Exaustor, reparacao de
Fogao, reparacao de
Geladeiras; manutencao reparacao, conserto de
Gravador, reparacao de
Liquidificador, reparacao de
Manutencao e reparacao de refrigeradores domesticos
Maquina de costura, reparacao de
Maquina de lavar de uso domestico, reparacao de
Maquinas de lavar roupas, loucas; conserto de
Maquinas domesticas, manutencao e reparacao
Maquinas e equipamentos fotograficos; reparacao, conserto de
Oficina de eletrodomesticos
Oficina de eletronicos domesticos
Pecas e acessorios para eletrodomesticos, instalacao de
Radio e televisao, conserto de
Radio; reparacao, conserto de
Radios, toca-fitas; manutencao e reparacao
Refrigeradores domesticos; conserto, manutencao de
Televisao, tv; reparacao de
Televisores, televisoes; conserto de
Torradeira, reparacao de
Utensilio eletrodomestico, reparacao de
Ventilador, reparacao de
Videocassete, reparacao de
Videos cassetes, consertos de
Calcado, reparacao de
Calcados de qualquer material; reparacao, conserto de
Sapateiro, oficina de
Sapato, reparacao de
Sapatos; reparacao, conserto de
Tenis; reparacao, conserto de
Acessorios do vestuario, recuperacao de
Afiador de artigos de cutelaria
Afinacao de instrumento musical, servico de
Afinacao de piano, servico de
Amolador de artigos de cutelaria
Amolador de facas
Arma, reparacao de
Armacao para oculos, reparacao de
Armas de uso pessoal; reparacao, conserto de
Artigo de madeira, reparacao de
Artigo de mobiliario, reparacao de

53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113

Artigo do vestuario, reparacao de
Artigos de borracha; reparacao, conserto de
Artigos de cutelaria; reparacao, conserto de
Artigos de madeira; reparacao, conserto de
Artigos de metal; reparacao; conserto de
Artigos de pele; reparacao, conserto de
Artigos de tapecaria; reparacao, conserto de
Artigos de tecidos; reparacao, conserto de
Artigos de uso pessoal; reparacao, conserto de
Artigos de viagem; reparacao, conserto de
Artigos do mobiliario; reparacao, conserto de
Artigos do vestuario; reparacao, conserto de
Bicicletas, conserto de
Bicicletas, instalacao de acessorios
Bicicletas, reparacao e manutencao
Borracha; artigo de, reparacao de
Brinquedos; reparacao, conserto de
Cadeados; reparacao, conserto de
Cameras fotograficas; reparacao, conserto de
Cerzideira, execucao no lar; servico de
Chaveiro
Chaves; reproducao, confeccao, reparacao de
Colchoes, reparacao de
Correia, reparacao de
Cravacao em joias, servicos de
Cutelaria, artigo de; reparacao de
Empalhador, servicos de
Empalhamento de cadeiras, servicos de
Encerado, reparacao de
Estofado, exclusive de veiculo; reparacao de
Estofaria, exclusive de veiculos; servicos de
Estofaria, servico de
Fechaduras; reparacao, conserto de
Filmadoras; reparacao, conserto de
Funilaria, exclusive veiculos; reparacao de
Gravacao em joias, relogios; servicos de
Guarda-chuva; reparacao, conserto de
Impermeabilizacao de sofas, moveis(servico de)
Instrumentos musicais; reparacao, conserto de
Joia, reforma de
Joias, relogios; reparacao, conserto de
Joias; reparacao, conserto de
Latoaria; artigo de, reparacao de
Latoeiro, servico de
Lona; reparacao, conserto de
Mala; reparacao, conserto de
Maquina fotografica, reparacao de
Mobiliario; reparacao, conserto de
Moveis em geral; conservacao, reparacao de
Moveis em geral; envernizamento, lustro, laqueacao de
Moveis, restauracao
Objetos pessoais e domesticos; reparacao, conserto de

53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113
53113

Oculos; reparacao, conserto de
Oficina de bicicletas
Otica, artigo de; reparacao de
Panelas, baldes; reparacao, conserto de
Paneleiro, servicos de
Pele, reparacao de
Persianas; reparacao, conserto de
Pianos, afinacao
Poltrona, reparacao de
Recobrimento de botoes, servico de
Rede de dormir, reparacao de
Reforma de colchoes
Reforma de estofados
Reforma de joias
Reforma de moveis em geral
Reforma de persianas
Reforma de poltronas
Reforma de sofas
Reforma de tapecaria
Reforma de toldos
Relogio, reparacao de
Relogios; reparacao, conserto de
Saco de aniagem, reparacao de
Sela, reparacao de
Selas, arreios, redeas; reparacao, conserto de
Servicos de estofador
Sofa, reparacao de
Tapecaria, exclusive de veiculos; reparacao de
Toldos; reparacao, manutencao, conserto

Alojamento e alimentação
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010
55010

Acampamento, servico de alojamento
Administracao de hoteis , servicos de
Albergue, exclusive assistencia; servico de alojamento
Alojamento coletivo
Alojamento para estudantes
Alojamento turistico
Aluguel de imoveis proprios para curta temporada
Apart-hotel (usado como hotel)
Camping
Dormitorio de estrada
Dormitorio, servico de alojamento
Estalagem, servico de alojamento
Exploracao de vagoes-leito, servicos de
Hospedagem, servico de
Hospedaria
Hotel
Hotel fazenda
Hotelaria; servicos de
Motel
Pensao, servico de alojamento
Pensao, servico de hospedagem

55010
55010
55010
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55020
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030

Pensionato
Pousada
Republica de estudantes, servico de alojamento
Acaraje, ambulante de alimentacao
Ambulante, servico de alimentacao
Amendoim, ambulante de alimentacao
Bolo, ambulante de alimentacao
Cachorro quente, ambulante de alimentacao
Carrocinha, servico de alimentacao
Churrasquinho, ambulante de alimentacao
Coco, ambulante de alimentacao
Comida tipica, ambulante de alimentacao
Lanches, comercio ambulante de
Mingau, ambulante de alimentacao
Mungunza, ambulante de alimentacao
Picole, ambulante de alimentacao
Pipoca, ambulante de alimentacao
Pipoqueiro, servico de alimentacao
Quiosque, servico de alimentacao
Servico de alimentacao em local aberto
Sorvete, ambulante de alimentacao
Trailler, servico de alimentacao
Adega
Alimentacao(exclusive ambulante), servico de
Bar
Bar, servico de alimentacao
Birosca, servico de alimentacao
Botequim, servico de alimentacao
Bufet, servico de
Buffet, servico de alimentacao
Cafe e bar
Cafe, servico de alimentacao
Caldo de cana, servico de alimentacao
Cantina
Cantina italiana, servico de alimentacao
Cantina, servico de alimentacao privativo
Casa de cha, servico de alimentacao
Casa de doces e salgados, servico de alimentacao
Casa de suco, servico de alimentacao
Catering; servicos de
Choparia
Choperia
Churrascaria, servico de alimentacao
Comida congelada, elaboracao no lar sob encomenda
Comida congelada, servico de alimentacao
Concessionario de servico de alimentacao em associacao
Concessionario de servico de alimentacao em clube
Concessionario de servico de alimentacao em fabrica
Concessionario de servico de alimentacao em vagao-restaurante
Confeitaria, servico de alimentacao
Exploracao de vagoes-restaurante, servico de alimentacao
Fast-food, servico de alimentacao

55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030
55030

Fornecimento de alimentos preparados, servico de alimentacao
Fornecimento de comida preparada de producao propria, servicos de
Fornecimento de marmitas, elaboracao no lar sob encomenda
Fornecimento de marmitas, servico de alimentacao
Fornecimento de refeicoes industriais
Lancheria, servico de alimentacao
Lanchonete, servico de alimentacao
Leiteria, servico de alimentacao
Marmitas (servico de alimentacao), empresa de
Pastelaria, servico de alimentacao
Pensao alimenticia
Pizzaria, servico de alimentacao
Refeicao industrial, elaboracao de
Refeicao preparada para empresas aereas, hospitais e outras empresas; elaboracao de
Refeicoes preparadas e embaladas, semi-prontas; servico de alimentacao
Restaurante, servico de alimentacao
Rotisseria, servico de alimentacao
Salao de cha, servico de alimentacao
Self-service, servico de alimentacao
Snack-bar, servico de alimentacao
Sorveteria, servico de alimentacao
Taberna
Trattoria, servico de alimentacao
Whiskeria, whiskaria; servico de alimentacao

Transporte terrestre
60010
60010
60010
60010
60010
60010
60010
60010
60010
60020
60020
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031

Aluguel de veiculo ferroviario, com tripulacao
Empresa ferroviaria
Estrada de ferro; administracao, exploracao de
Ferrovia; administracao, exploracao de
Linha ferroviaria; administracao, exploracao de
Transporte ferroviario de cargas, empresa de
Transporte ferroviario de passageiros, empresa de
Trem
Viacao ferrea; administracao, exploracao de
Metro, transporte de passageiros
Transporte metroviario
Caminhao a frete (exclusive mudancas)
Caminhao tanque de combustiveis, transporte rodoviario
Caminhoneiro a frete (exclusive mudancas)
Carreteiro a frete (exclusive mudancas)
Carrinho a frete
Carrinho de mao, servico de transporte
Carroca a frete, transporte de cargas
Combustiveis, transporte rodoviario de
Conducao humana ou animal (exclusive recreativo), transporte de cargas
Containers, transporte rodoviario de cargas em
Explosivos, transporte rodoviario de
Gases de todos os tipos, transporte rodoviario de
Gasolina, transporte rodoviario de
Kombi a frete (exclusive mudancas)
Materias corrosivas, transporte rodoviario de

60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60031
60032
60032
60032
60032
60032
60032
60032
60032
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040
60040

Materias radioativas, transporte rodoviario de
Oleo diesel, transporte rodoviario de
Produtos corrosivos, transporte rodoviario de
Produtos inflamaveis liquidos, transporte rodoviario de
Produtos inflamaveis solidos, transporte rodoviario de
Produtos perigosos, transporte rodoviario
Produtos radioativos, transporte rodoviario de
Substancias oxidantes, transporte rodoviario de
Substancias toxicas ou infectantes, transporte rodoviario de
Transporte a propulsao animal (exclusive recreativo), transporte de cargas
Transporte a propulsao humana, servico de
Transporte a tracao animal (exclusive recreativo), transporte de cargas
Transporte a tracao humana, servico de
Transporte de carga em veiculos de tracao animal ou humana
Transporte manual, servico de
Transporte rodoviario de carga a granel
Transporte rodoviario de carga, empresa de
Transporte rodoviario de cargas em geral
Transporte rodoviario de liquidos (agua, combustivel e outros), empresa de
Transporte rodoviario de maquinas
Transporte rodoviario de produtos perigosos, em containers
Veiculo de carga a frete
Veiculos rodoviarios de carga, com motorista; locacao de
Caminhao a frete (mudancas)
Caminhoneiro a frete (mudancas)
Caminhonete a frete (mudancas)
Carreteiro a frete (mudancas)
Guarda-moveis, servicos de
Kombi a frete (mudancas)
Mudanca rodoviaria, empresa de
Mudancas, transporte rodoviario de
Aluguel de veiculos rodoviarios, com motorista
Autolotacao, empresa de
Automoveis de aluguel, com motorista
Automoveis, com motorista; locacao de
Automovel, com motorista; locacao de
Autos, com motorista; locacao de
Caminhonetes,, com motorista; locacao de
Carros, com motorista; locacao de
Charrete (exclusive recreativo), transporte de passageiros
Coletivo, empresa de
Empresa de transporte rodoviario coletivo de passageiros
Empresa de transporte rodoviario coletivo urbano
Excursao em veiculos rodoviarios proprios
Locadora de veiculos, com motorista
Moto taxi
Onibus escolar
Onibus, com motorista; locacao de
Onibus, empresa de
Onibus, transporte rodoviario de passageiros
Organizacao de excursoes em veiculos rodoviarios proprios
Taxi, empresa de

60040
60040
60040
60040
60040
60091
60091
60091
60091
60091
60091
60091
60091
60091
60092
60092
60092
60092

Taxi, servicos de
Transporte escolar
Transporte rodoviario de empregados
Transporte rodoviario de passageiros
Veiculos, com motorista; locacao de
Bonde
Bondinho do pao de acucar
Carris urbanos
Elevador lacerda
Ferro carril, transporte
Funicular, transporte
Plano inclinado, transporte
Teleferico, transporte
Transporte regular em bondes, funiculares, telefericos ou trens proprios para exploracao de
pontos turisticos
Gasoduto
Oleoduto
Transporte de gases, liquidos, graos e minerios por dutos
Transporte dutoviario

Transporte aquaviário
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000
61000

Aluguel de embarcacao, com tripulacao
Alvarenga, servico de transporte em
Barco, servico de transporte em
Companhia de navegacao, exclusive aerea
Embarcacoes, servico de transporte em
Empresa de navegacao
Ferry-boat, transporte em
Gaiola, servico de transporte em
Navegacao fluvial, empresa de
Navegacao lacustre, empresa de
Navegacao maritima de longo curso
Navegacao maritima, empresa de
Navios, servico de transporte em
Saveiro, servico de transporte em
Transporte aquaviario
Transporte de cargas por barca
Transporte de cargas por rios, canais, lagos, baias
Transporte de passageiros por barca
Transporte de passageiros por rios, canais, lagos
Transporte fluvial, empresa de
Transporte hidroviario empresa de
Transporte lacustre, empresa de
Transporte maritimo de cabotagem
Transporte maritimo de longo curso
Transporte maritimo, empresa de
Transporte por balsa
Transporte por navegacao interior de carga
Transporte por navegacao interior de passageiros
Vapores, servico de transporte em

Transporte aéreo

62000
62000
62000
62000
62000
62000
62000
62000
62000
62000
62000
62000
62000
62000
62000

Aeronaves, com tripulacao; locacao de
Aluguel de aeronave, com tripulacao
Aluguel de aviao, com tripulacao
Aviacao civil
Aviacao, empresa de
Lancamento de satelites e veiculos espaciais, transporte
Navegacao aerea, empresa de
Servico aereo, empresa de
Taxi aereo, empresa de
Taxi aereo, servicos de
Transporte aereo de cargas
Transporte aereo de cargas, empresa de
Transporte aereo de passageiros
Transporte aereo de passageiros empresa de
Transporte espacial

Atividades anexas e auxiliares do transporte e agências de viagem
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63010
63021
63021

Armazem de algodao (deposito), exclusive comercio
Armazem de cafe (deposito), exclusive comercio
Armazem frigorifico (deposito), exclusive comercio
Armazem geral, deposito
Armazenagem de cereais, servicos de
Armazenagem de graos, servicos de
Armazenagem de mercadorias em geral, servicos de
Armazenagem de produtos agricolas, servicos de
Armazenagem de produtos agropecuarios, servicos de
Armazenagem de produtos quimicos (deposito), exclusive comercio
Armazenamento de cargas, servicos de
Armazenamento de mercadorias
Armazenamento de produtos em geral
Armazenamento de produtos em zona franca
Armazenamento de produtos perigosos
Camaras frigorificas, servicos de armazenamento
Capatazia, servico de
Carga e descarga de caminhao, servico de
Carga e descarga, servicos de
Cargas e descargas de navios ou barcos, servico de
Carregamento de navio, servico de
Containeres; movimentacao de
Conteineres; movimentacao de
Deposito de produtos por conta de terceiros
Descarregamento de navio, servico de
Empilhadeiras, com operador, para carga e descarga de mercadorias; locacao de
Entreposto de carne(armazenamento)
Entreposto de mercadoria (armazenamento)
Entreposto de pesca (armazenamento)
Estiva, desestiva, capatazia; servicos de
Guindastes, com operador, para carga e descarga de mercadorias; locacao de
Silo, servicos de armazenamento
Trapiche, servicos de armazenamento
Administracao de terminal rodoviario
Administracao do porto

63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021

Administracao portuaria
Aeronaves na pista; manutencao de
Aeroporto, organizacao de
Aguada para navios
Ancoradouro
Atividades auxiliares ao transporte aereo
Atividades auxiliares ao transporte aquaviario
Atividades auxiliares ao transporte terrestre
Cais do porto
Central de chamada e reserva de taxis, exploracao de
Centro de controle de voo
Cobranca de pedagio em rodovias, servicos de
Eclusas, servicos de
Edificio garagem, exploracao de
Estacionamento de automoveis
Estacionamento de veiculos, servicos de
Estacionamento, exploracao de
Estacoes de radar para navegacao aerea, servicos de
Exploracao de aeroportos e campos de aterrissagem
Exploracao de pedagios
Exploracao de portos, terminais maritimos, atracadouros
Exploracao de terminal rodo-ferroviario
Garagem para veiculos, servicos de
Grupamento de salvamento maritimo do aeroporto internacional
Guarda de veiculos, servico de
Guarda de volumes (aeroportos), servico de
Guarda-volumes no transporte aereo; servicos de
Guarda-volumes no transporte aquaviario; servicos de
Guarda-volumes no transporte ferroviario, servicos de
Guarda-volumes no transporte hidroviario; servicos de
Guarda-volumes no transporte rodoviario, servicos de
Interior de aeronaves (carpetes e estofados), manutencao de
Limpeza de aeronaves, servicos de
Limpeza de casco, servicos de
Limpeza de locomotivas; servicos de
Navios no porto; manutencao de
Operacao de aeroportos e campos de aterrissagem
Operacao de pontes, tuneis e rodovias
Operacao de portos fluviais e eclusas, servicos de
Operacao de portos, terminais portuarios e cais; servicos de
Operacao de radiofarois para navegacao aerea, servicos de
Operacao de radiofarois para navegacao maritima, servicos de
Operacao em terminais ferroviarios, servicos de
Operacao em terminais rodoviarios, servicos de
Parque de estacionamento para veiculos
Pedagios, servicos de
Pilotagem e praticagem em estuarios e portos, servicos de
Prevencao e extincao de incendio em aeroportos, servicos de
Rebocador de navios e barcos
Rebocador em estuarios e portos, servicos de
Reboque aquaviario, hidroviario; servicos de
Reboque de navios e barcos, servico de

63021
63021
63021
63021
63021
63021
63021
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63022
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030
63030

Reboque maritimo, servicos de
Salvamento de embarcacoes e cargas, servicos de
Salvamento de navios e barcos, servico de
Superintendencia do porto
Terminal rodoviario
Translado de passageiros, no transporte aereo; servicos de
Vistoria de embarcacoes, servicos de
Acondicionamento de cargas, servico de
Agenciacao de carga
Agenciador de cargas de navios
Agenciamento de cargas, servicos de
Agrupacao de cargas, servicos de
Agrupamento e fracionamento de cargas, servicos de
Comissaria de despachos, servicos de
Contratacao de espacos em aeronaves, servicos de
Contratacao de espacos em navios, embarcacoes; servicos de
Contratacao de fretes, servicos de
Despachante aduaneiro, servicos de
Despachante aduaneiro;escritorio de
Despacho aduaneiro; servicos de
Despacho de carga; agencia, servico de
Despachos maritimos, servicos de
Escoramento e enrolamento de cargas, servicos de
Legalizacoes aduaneiras, servicos de
Organizacao de operacoes do transporte de cargas aereo, servicos de
Organizacao de operacoes do transporte de cargas maritimo, servicos de
Organizacao de operacoes do transporte de cargas terrestre, servicos de
Organizacao do transporte de cargas
Organizacao logistica do transporte de carga, servicos de
Tramitacao de formalidades aduaneiras, servicos de
Agencia de turismo
Agencia de viagem, servicos de
Agenciacao de turismo
Agenciacao de viagem
Assessoramento e planejamento de viagens, servicos de
Assistencia a turistas, servicos de
Atividades de agencia de viagem e organizadores de viagem
Bilhetes de viagens, servicos de fornecimento de
Guia turistico, servicos de
Informacoes turisticas, servicos de
Intermediario na venda de passagens aereas
Organizacao de programas turisticos, servicos de
Organizadores de viagem, servicos de
Planejamento, assessoramento e organizacao de viagens
Programas turisticos, servicos de
Reserva de hotel, servicos de
Turismo, agencia de
Venda de passagens, agencia de empresa estrangeira de
Venda de programas turisticos, servicos de

Correios e telecomunicações
64010

Agencia de correios e telegrafos

64010
64010
64010
64010
64010
64010
64010
64010
64010
64010
64010
64010
64010
64010
64010
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020
64020

Agencia postal
Aluguel de caixas postais, servicos de
Coleta e transporte de documentos por terceiros, servicos de
Coleta, transporte e entrega de documentos e volumes, por terceiros; servicos de
Correio nacional, agencia
Correio nacional, franchising
Correio, agencia franqueada
Courrier, servicos de
Despacho de encomenda; agencia, servico de
Entrega de medicamentos; servicos de
Entrega de refeicoes; servicos de
Entrega rapida de documentos e malotes, por terceiros; servicos de
Malote, agencia, servico de
Servico de malote dos correios e telegrafos
Servico postal
Bip pager, agencia, servico de
Comunicacao por bip, pager; servicos de
Comunicacao telefonica , servicos de
Correio eletronico, e-mail; servicos de
Empresa telegrafica
Estacao de radar, operacao de
Estacao de satelite de comunicacao
Operadoras de satelites, servicos de
Posto telefonico
Provedor da internet, servicos de
Provedor da Renpac, servicos de
Provedor de acesso a rede de telecomunicacoes, servicos de
Radioamadores ( comunicacao via); servicos de
Radiocomunicacao, servicos de
Radiotelefonia
Rastreamento de satelites, servicos de
Telecomunicacoes, empresa de
Telefone celular, companhia de
Telefone celular, empresa de
Telefone convencional, companhia de
Telefone convencional, empresa de
Telefone, empresa de
Telefonia celular, servicos de
Telefonia convencional, servicos de
Telefonia rural, servicos de
Telefonia, empresa de
Telefonica, companhia
Telefonica, empresa
Telemetria, servicos de
Telex, servicos de

Intermediação financeira, exclusive de seguros e previdência privada
65000
65000
65000
65000
65000

Administracao de cartao de credito
Agencia bancaria
Agencia de desenvolvimento
Arrendamento de aeronave, com opçao de compra
Arrendamento de aviao, com opçao de compra

65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000

Arrendamento de embarcacao, com opçao de compra
Arrendamento de veiculo ferroviario, com opçao de compra
Arrendamento de veiculo rodoviario, com opçao de compra
Arrendamento mercantil, empresa de
Arrendamento mercantil, organismo de
Associacao de poupanca e emprestimo
Automoveis, caminhoes; leasing
Banco central
Banco comercial
Banco comercial estrangeiro - filial no pais
Banco comercial privado
Banco comercial publico estadual
Banco comercial publico federal
Banco cooperativo
Banco de desenvolvimento
Banco de desenvolvimento estadual
Banco de investimento
Banco estadual
Banco estadual de desenvolvimento
Banco multiplo
BNDES
Caderneta de poupanca, instituicao de
Caixa de financiamento de corporacoes
Caixa de financiamento imobiliario da aeronautica
Caixa de financiamento imobiliario dos militares
Caixa escolar
Capitalizacao de titulos, escritorio de
Capitalizacao, sociedade, empresa de
Cartao de credito, empresa de
Casa bancaria
Clube de investimento, empresa de
Cobranca com transferencia de debito e credito
Companhia de financiamento e investimento
Companhia hipotecaria
Compra e venda de patentes
Consorcio de automoveis, administracao de
Consorcio de automovel
Consorcio de motocicleta
Consorcio de veiculo
Consorcio, administracao de
Consorcio, empresa de
Cooperativa de credito
Credito direto ao consumidor, empresa de
Credito imobiliario, empresa de
Credito pessoal; sociedade, empresa de
Credito, empresa de
Escritorio de representacao de bancos estrangeiros
Factoring (fomento mercantil)
Factoring, empresa de
Financeira de consumo, sociedade
Financiadora de consumo, sociedade
Franchising, venda e licenciamento de

65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000
65000

Franquia, franchise; venda e licenciamento de
Fundos de aplicacoes financeiras, administracao de
Fundos de commodities, administracao de
Fundos de investimentos em acoes, administracao de
Fundos de renda fixa, administracao de
Fundos mutuos
Fundos mutuos de investimento
Fundos mutuos de investimento - renda fixa
Gerenciamento de fundos com fins diversos, (culturais, beneficentes e de outros tipos)
Holding de instituicao financeira
Instituicao de credito imobiliario
Investimento, empresa de
Leasing financeiro, empresa de
Leasing; escritorio, agencia, empresa de
Maquinas e equipamentos, leasing
Sociedade de credito imobiliario
Sociedade de credito, financiamento e investimento
Sociedade de investimento
Sociedade de participacao
Veiculos, leasing

Seguros e previdência privada
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000
66000

Associacoes de beneficencia mutuaria
Caixa de aposentadoria (particular)
Caixa de peculio (particular)
Caixa de pensoes (particular)
Caixa geral da previdencia
Entidade de previdencia privada
Instituicao de seguro saude
Medicina de grupo, empresa de
Montepio particular
Planos de previdencia, empresa de
Planos de saude, cooperativa medica
Planos de saude, empresa de
Previdencia privada , empresa de
Previdencia social particular
Resseguros
Seguradora (seguros saude); companhia, empresa de
Seguradora; companhia , empresa de
Seguros contra acidentes; companhia, empresa de
Seguros contra incendios; companhia, empresa de
Seguros de aeronaves; companhia, empresa de
Seguros de ramos elementares; companhia, empresa de
Seguros de responsabilidade civil; companhia, empresa de
Seguros de transportes; companhia, empresa de
Seguros de veiculos e embarcacoes; companhia, empresa de
Seguros de vida; companhia, empresa de
Seguros funeral; empresa, companhia de
Seguros gerais; companhia, empresa de
Seguros nao-vida; companhia, empresa de
Seguros saude; companhia, empresa de

Atividades auxiliares da intermediação financeira
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010

Administracao de bens moveis (valores, titulos e similares)
Administracao de carteira de acoes por conta de terceiros
Administracao de carteiras de titulos e valores para terceiros
Administracao de mercado bursatil, servicos de
Administracao de mercados de balcao organizados
Bolsa de mercadorias e futuros
Bolsa de titulos
Bolsa de valores
Caixa de liquidacao de mercados bursateis
Camara de compensacao, escritorio de
Cambio, corretagem de
Casa de cambio
Clube de mercadorias
Compensacao bancaria, servicos de
Consultoria em investimentos financeiros, servicos de
Corretagem de consorcios: servicos de
Corretagem de titulo, empresa de
Corretor autonomo de titulos e valores mobiliarios
Corretor hipotecario, servicos de
Corretora de cambio
Corretora de contrato de mercadorias
Fundos publicos, corretagem de
Gestao personalizada do patrimonio financeiro
Intermediacao na obtencao de emprestimos, servicos de
Intermediario de titulos e de investimentos
Intermediario em transacoes de titulos, servicos de
Intermediario em transacoes de valores mobiliarios, servicos de
Mercado de estoques
Mercado de futuros
Mercado de opcoes
Moedas, corretagem de
Servicos de liquidacao e custodia
Sociedade corretora de cambio
Sociedade corretora de titulos e valores mobiliarios
Sociedade distribuidora de titulos e valores mobiliarios
Ticket alimentacao, administracao de
Ticket alimentacao, emissao de
Ticket combustivel, administracao de
Ticket combustivel, emissao de
Ticket farmacia, emissao de
Ticket farmacia, remedio; administracao de
Ticket refeicao, administracao de
Ticket refeicao, emissao de
Ticket restaurante, administracao de
Ticket restaurante, emissao de
Trading; companhia, empresa de
Tradings; companhia, empresa de
Vale alimentacao, administracao de
Vale alimentacao, emissao de
Vale combustivel, administracao de

67010
67010
67010
67010
67010
67010
67010
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020
67020

Vale combustivel, emissao de
Vale refeicao, administracao de
Vale refeicao, emissao de
Vale restaurante, administracao de
Vale restaurante, emissao de
Vale transporte, administracao de
Vale transporte, emissao de
Agente e corretor de planos de previdencia privada, servicos de
Agente e corretor de planos de saude, servicos de
Agente e corretor de seguros, servicos de
Atuaria; escritorio, servico de
Auditoria atuarial; escritorio, servicos de
Consultoria atuarial, servicos de
Corretagem de seguro e capitalizacao, escritorio de
Corretagem de seguros, empresa de
Corretagem de seguros, servicos de
Corretora de planos de saude
Corretora de seguros
Objetos recuperados, administracao de
Perito e avaliador de seguros
Perito, encarregado na avaliacao de prejuizos ou riscos
Planos de previdencia privada, intermediario de
Planos de saude, corretor
Planos de saude, intermediario de
Previdencia privada, corretor
Previdencia privada, servicos auxiliares
Seguros, corretor
Seguros, intermediario de
Seguros, servicos auxiliares
Sociedade corretora de seguros

Atividades imobiliárias
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001

Administracao de centros comerciais
Administracao de condominios prediais, residenciais e comerciais
Administracao de imoveis
Administracao de shopping center
Administradora de condominio
Administradora de imoveis
Alugueis, cobranca de
Aluguel de imoveis proprios
Aluguel de imovel de terceiros, intermediacao
Aluguel de imovel proprio
Aluguel de terras para exploracao agropecuaria por conta propria
Aluguel de terras proprias
Aluguel por conta propria de vagas de garagem
Apartamento; locacao, compra e venda de
Apart-hoteis em residencias, locacao em
Arrendamento de imoveis por conta de terceiros
Avaliacoes de imoveis, servicos de
Avaliacoes imobiliarias, servicos de
Avaliador imobiliario, servicos de
Avaliadora de imoveis

70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70001
70002
70002
70002
70002
70002

Cobranca de aluguel de terceiros
Compra e venda de imoveis por conta de terceiros
Compra e venda de imoveis por conta propria
Corretagem de imoveis, servicos de
Corretora de imoveis
Gestao de condominios, residenciais ou nao
Imobiliaria
Imoveis alugados de terceiros, administracao de
Imoveis, aluguel por conta propria
Imoveis, compra e venda por conta propria
Imoveis, incorporacao por conta propria
Imoveis; administracao, avaliacao de
Imoveis; corretagem, incorporacao, escritorio de
Imoveis; locacao, compra e venda de
Incorporacao de imoveis por conta de terceiros
Incorporacao de imoveis proprios
Incorporadora de imoveis
Locacao em apart-hoteis residenciais, imovel proprio
Loteamento de terreno proprio
Loteamento e venda de imoveis proprios
Loteamento por conta propria
Terreno; locacao, compra e venda de
Terrenos, lotes; venda de
Vagas de garagem propria, aluguel mensal
Condominio de edificio residencial ou comercial, servico de
Condominio de predio residencial ou comercial, servico de
Condominio predial, prestacao de servicos em
Portaria de edificio, servico de
Servico de empregados em condominios prediais

Aluguel de veículos, máquinas e equipamentos sem condutores ou operadores e de
objetos pessoais e domésticos
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010

Aeronaves, sem tripulacao; locacao de
Aluguel de aeronave, sem tripulacao
Aluguel de automoveis, sem motorista
Aluguel de autos, sem motorista
Aluguel de aviao, sem tripulacao
Aluguel de barcos comerciais, sem tripulacao,
Aluguel de caminhoes, sem condutor
Aluguel de caminhonetes, sem motorista
Aluguel de carros, sem motorista
Aluguel de containers
Aluguel de conteiner
Aluguel de embarcacao, sem tripulacao, exclusive para diversao
Aluguel de embarcacoes comerciais, sem tripulacao
Aluguel de embarcacoes, sem tripulacao, exclusive para fins recreativos
Aluguel de helicopteros, sem tripulacao
Aluguel de lanchas comerciais, sem tripulacao
Aluguel de motocicletas
Aluguel de onibus, sem condutor
Aluguel de reboques
Aluguel de semi-reboques

71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71010
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020

Aluguel de traillers, sem condutor
Aluguel de veiculo ferroviario, sem tripulacao
Aluguel de veiculos rodoviarios, sem motorista
Arrendamento de aeronaves, sem opcao de compra
Arrendamento de automoveis, sem opcao de compra
Arrendamento de caminhoes, sem opcao de compra
Arrendamento de embarcacoes comerciais, sem opcao de compra
Arrendamento de onibus, sem opcao de compra
Arrendamento de reboques e semi-reboques, sem opcao de compra
Automoveis, sem condutor; locacao de
Automoveis, sem motorista; locacao de
Automovel, sem motorista; locacao de
Autos, sem motorista; locacao de
Avioes, sem tripulacao; locacao de
Barcos comerciais, sem tripulacao, locacao de
Caminhao, sem condutor; locacao de
Caminhonetes, sem motorista; locacao de
Carros, sem motorista; locacao de
Containers, locacao de
Conteiner, locacao de
Embarcacoes comerciais, sem tripulacao; locacao de
Embarcacoes, sem tripulacao, exclusive para fins recreativos; locacao de
Helicopteros, sem tripulacao; locacao de
Lanchas comerciais, sem tripulacao; locacao de
Locadora de automoveis, sem motorista
Locadora de autos, sem motorista
Locadora de carros, sem motorista
Locadora de veiculos, sem motorista
Motocicletas, locacao de
Onibus, sem condutor; locacao de
Reboques e semi-reboques, locacao de
Traillers, sem condutor; locacao de
Veiculos, sem motorista; locacao de
Aluguel de adubadoras, sem operador
Aluguel de andaime, betoneira, elevador, prancha para obra, sem operador
Aluguel de andaimes sem montagem e desmontagem
Aluguel de aparelhos de jogos eletronicos
Aluguel de aparelhos de uso cientifico
Aluguel de aparelhos de uso comercial, sem operador
Aluguel de aparelhos de uso industrial, sem operador
Aluguel de arados, sem operador
Aluguel de colhedeiras, sem operador
Aluguel de computadores, sem operador
Aluguel de equipamento agricola, sem operador
Aluguel de equipamento para agropecuaria, sem operador
Aluguel de equipamentos agricolas, sem operador
Aluguel de equipamentos cientificos, medicos e hospitalares, sem operador
Aluguel de equipamentos para extracao de minerio, sem operador
Aluguel de equipamentos para extracao de petroleo, sem operador
Aluguel de equipamentos para processamento de dados
Aluguel de escavadoras para construcao, sem operador
Aluguel de flipperamas

71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020

Aluguel de guinchos, guindastes e empilhadeiras para movimentacao de cargas, sem
operador
Aluguel de guindastes, empilhadeiras para construcao civil, sem operador
Aluguel de implementos agricolas, sem operador
Aluguel de maquina agricola, sem operador
Aluguel de maquina para agropecuaria, sem operador
Aluguel de maquinas agricolas, sem operador
Aluguel de maquinas de escrever
Aluguel de maquinas de terraplanagem, sem operador
Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas, sem operador
Aluguel de maquinas e equipamentos de contabilidade
Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao, sem operador
Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio
Aluguel de maquinas reprodutoras de copias
Aluguel de maquinas-ferramenta, sem operador, para uso industrial
Aluguel de material telefonico
Aluguel de microcomputadores
Aluguel de motoniveladores para construcao, sem operador
Aluguel de motores e turbinas para uso industrial, sem operador
Aluguel de plataformas sem montagem e desmontagem
Aluguel de softwares
Aluguel de tratores agricolas, sem operador
Aluguel de tratores para construcao, sem operador
Andaimes e escoramentos sem montagem e desmontagem, locacao de
Aparelhos de jogos eletronicos, locacao de (uso comercial),
Aparelhos de radioamadores; locacao de
Aparelhos de uso cientifico, sem operador, locacao de
Aparelhos de uso comercial, sem operador, locacao de
Aparelhos de uso industrial, sem operador, locacao de
Aparelhos e equipamentos de radioamadores; locacao de
Arrendamento de maquinas e equipamentos para construcao, sem opcao de compra
Celular, telefone; aluguel, locacao de
Computadores, sem operador, locacao de
Equipamentos agricolas, sem operador; locacao de
Equipamentos de radioamadores; locacao de
Equipamentos para agropecuaria, sem operador; locacao de
Equipamentos para comercio , locacao de
Equipamentos para construcao civil, sem operador, locacao de
Equipamentos para extracao de minerio, sem operador, locacao de
Equipamentos para extracao de petroleo, sem operador, locacao de
Equipamentos para industria, sem operador, locacao de
Equipamentos para processamento de dados, locacao de
Escavadoras para construcao, sem operador, locacao de
Fax; aluguel, locacao de
Flipperamas, locacao de
Guinchos, guindastes, empilhadeiras para manutencao de cargas, sem operador; locacao de
Guindastes, empilhadeiras para construcao civil, sem operador; locacao de
Implementos agricolas, sem operador; locacao de
Maquinas agricolas, sem operador; locacao de
Maquinas de escrever, locacao de
Maquinas de terraplanagem, sem operador, locacao de
Maquinas e equipamentos agricolas, sem operador; locacao de

71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71020
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030

Maquinas e equipamentos de contabilidade, locacao de
Maquinas e equipamentos para construcao, sem operador, locacao de
Maquinas e equipamentos para escritorios, locacao de
Maquinas para agropecuaria, sem operador; locacao de
Maquinas para comercio, locacao de
Maquinas para industria, sem operador, locacao de
Maquinas-ferramenta para uso industrial, sem operador, locacao de
Material telefonico, locacao de
Microcomputadores, locacao de
Motoniveladores, sem operador, locacao de
Motores e turbinas, sem operador, para uso industrial; locacao de
Receptores de mensagens, bip; locacao de
Reprodutoras de copias, locacao de
Softwares, locacao de
Telefones; aluguel, locacao de
Tratores para construcao, locacao de
Aluguel de aparelhos eletrodomesticos
Aluguel de artigo de vestuario
Aluguel de calcados
Aluguel de CD
Aluguel de discos
Aluguel de fantasias
Aluguel de fitas de video
Aluguel de instrumentos musicais
Aluguel de joias
Aluguel de materiais e equipamentos esportivos
Aluguel de material medico e paramedico
Aluguel de moveis
Aluguel de objetos e utensilios domesticos
Aluguel de objetos pessoais e domesticos
Aluguel de roupas
Aluguel de terno
Aluguel de toldos
Aluguel de utensilios e aparelhos de uso domestico
Aluguel de video game
Aluguel do vestuario
Aparelhagem de som, locacao de
Aparelhos de jogos eletronicos (uso domestico), locacao de
Aparelhos eletrodomesticos, locacao de
Ar condicionados, locacao de
Artigos do vestuario, locacao de
Cadeira de rodas, locacao de
Calcados, locacao de
Cama hospitalar, locacao de
Cartuchos de video game, locacao de
Discos, locacao de
Eletrola, locacao de
Filme para videocassete, locacao de
Fitas de video, locacao de
Fitas ou cartuchos de videogame, locacao de
Geladeira, freezer; locacao de
Instrumentos musicais, locacao de

71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030
71030

Joias, locacao de
Locadora de filme para videocassete
Locadora de fitas de video
Locadora de fitas e cartuchos de videogame
Locadora de video
Loucas para festas; aluguel, locacao de
Loucas para servico domestico; aluguel, locacao de
Materiais para festas; aluguel, locacao de
Material e equipamento esportivo, locacao de
Material medico e paramedico, locacao de
Mesa de bilhar, locacao de
Mesa de pembolim, locacao de
Mesa de sinuca, locacao de
Mesa de toto, locacao de
Mesas e cadeiras para festas; aluguel e locacao de
Moveis, locacao de
Objetos e utensilios domesticos, locacao de
Roupa, aluguel de
Roupas, locacao de
Talheres para festas; aluguel, locacao de
Talheres para servico domestico; aluguel, locacao de
Televisao, locacao de
Televisor, locacao de
Televisores, locacao de
Toalhas para festas; aluguel, locacao de
Utensilios e aparelhos de uso domestico, locacao de
Videocassete, locacao de

Atividades de informática e conexas
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010
72010

Aluguel de hora em computador
Banco de dados, atividade de
Banco de dados, criacao de
Banco de dados, gestao de
Banco de dados, servicos de
Banco de dados; producao de listagens, tabulacoes, consultas
Computacao, servico de
Consultoria em programas de informatica
CPD, servicos de
Digitacao de dados, servicos de
Gestao e operacao de equipamentos de processamento de dados pertencentes a terceiros
Informatica, assessoria em sistemas de
Informatica, consultoria em sistemas de
Processamento de dados, servicos de
Processamento de dados; biro, escritorio, servico de
Programas de informatica sob encomenda, softwares; desenvolvimento, producao,
fornecimento e documentacao de
Programas de informatica, assessoria em
Programas de informatica, desenvolvimento de
Programas de informatica, producao de
Servicos de informatica
Softwares, desenvolvimento de
Softwares, desenvolvimento de programas para sistemas aplicativos

72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020
72020

Computadores de pequeno porte; manutencao, reparacao e instalacao
Computadores; manutencao, reparacao e instalacao
Equipamentos de informatica; manutencao, reparacao e instalacao
Equipamentos perifericos conexos; manutencao, reparacao e instalacao
Maquinas copiadoras, xerograficas, fotostaticas; assistencia tecnica em
Maquinas de calcular, manutencao e reparacao de
Maquinas de contabilidade, manutencao e reparacao de
Maquinas de escrever, manutencao e reparacao de
Maquinas de escritorio e informatica; manutencao, reparacao e instalacao de
Maquinas de escritorio, manutencao e reparacao de
Maquinas de informatica; manutencao, reparacao e instalacao de
Maquinas de somar, manutencao e reparacao de
Maquinas registradora, manutencao e reparacao de
Microcomputadores; manutencao, reparacao e instalacao
Perifericos; manutencao, reparacao e instalacao

Pesquisa e desenvolvimento das ciências sociais e humanas
73000
73000
73000
73000
73000
73000
73000
73000
73000
73000
73000
73000
73000

Empresa brasileira de pesquisa agropecuaria, Embrapa
Fazenda experimental, pesquisa
Laboratorio de pesquisa fisica, comercial e nao comercial
Laboratorio de pesquisa quimica, comercial e nao comercial
Laboratorio industrial, pesquisa
Pesquisa biogenetica
Pesquisa biologica
Pesquisa de alimentos
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias fisicas e naturais
Pesquisa e desenvolvimento das ciencias sociais e humanas
Pesquisa economica, comercial e nao comercial
Pesquisa educacional
Pesquisa medica nao comercial

Serviços prestados principalmente às empresas
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011

Administracao de empresas do mesmo grupo
Advocacia, escritorio, servico de
Agente da propriedade industrial
Analises de mercado; escritorio, servico de
Analises estatisticas, servicos de
Assessoramento contabil, servico de
Assessoria contabil
Assessoria e assistencia juridica
Assessoria juridica; escritorio, servico de
Assistencia judiciaria
Atividades cartoriais
Atividades juridicas
Auditor contabil, servicos de
Auditoria contabil, servicos de
Cartorio de notas
Cartorio de protesto de titulos
Cartorio de registro civil
Cartorio de registro de documentos
Cartorio de tabeliao
Cartorio, servicos de

74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74011
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74012
74021

Consultoria juridica; escritorio, servico de
Contabilidade e auditoria, atividade de
Contabilidade; escritorio, servico de
Contabilista, servicos de
Direitos autorais, assessoria e assistencia juridica em
Empresa holding (exclusive bancos)
Escritas contabeis; escritorio, servico de
Escritas fiscais; escritorio, servico de
Escritorio contabil
Escritorio de advocacia
Escritorio de contabilidade, servicos de
Escritorio juridico, servicos de
Escrituracao contabil, servicos de
Escrituracao; escritorio, servico de
Estudo de mercado
Gestao de participacoes societarias (holding nao financeira)
Guarda-livros; escritorio, servico de
Holding de participacao acionaria (nao financeira)
Justica, atividade auxiliar da
Mediacao e pratica da arbitragem; servicos de
Pericias contabeis, servicos de
Perito contador; escritorio, servico de
Perito judicial, servicos de
Pesquisa de mercado e de opiniao publica
Pesquisa de opiniao publica
Registro de patentes, assessoria e assistencia juridica em
Representacao contabil
Servicos contabeis
Servicos juridicos
Tabelionato
Assessoria as atividades agricolas e pecuarias
Assessoria as empresas em questoes financeiras
Assessoria de imprensa, empresa de
Assessoria empresarial; escritorio, servico de
Assessoria por agronomo a estabelecimentos agricolas
Assessoria, orientacao e assistencia a estabelecimentos agricolas e pecuarios
Assessoria, orientacao e assistencia na agropecuaria
Assessoria, orientacao e assistencia tecnica no agricultivo
Assistencia tecnica rural
Atividades de assessoria em gestao empresarial
Centro de apoio a pequena e media empresa
Consultoria para administracao de empresas
Economia; escritorio, servico de
Fundacao jorge duprat figueiredo seguranca e medicina do trabalho
Gestao empresarial; servicos de orientacao, assistencia, assessoria
Lobista
Orientacao e assistencia por agronomo a estabelecimento agricola
Projeto de desenvolvimento agropecuario; escritorio, servico de
Relacoes publicas
Sebrae
Servico intermediario de contratacao de obras publicas
Aerofotogrametria; escritorio, servico de

74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021
74021

Agrimensura; escritorio, servico de
Analise de solo, servicos de
Arquitetura, servicos tecnicos de
Arquitetura; escritorio, servico de
Assessoria tecnica em construcao
Assistencia tecnica na area de engenharia
Cartografia, servicos de
Consultoria em engenharia, servicos de
Desenho industrial sob encomenda, servicos de
Desenhos de arquitetura e engenharia, servicos de
Engenharia de transporte, consultoria de
Engenharia, servicos tecnicos de
Engenharia; escritorio, servico de
Escritorio de calculista em construcao
Escritorio de desenhista e arquiteto
Escritorio de projetista
Estudos e demarcacao do solo, servicos de
Estudos geodesicos, servicos de
Estudos sismograficos, servicos de
Estudos topograficos, servicos de
Fiscalizacao de obras, servicos de
Geologia; escritorio, servico de
Levantamentos de limites topograficos
Levantamentos geodesicos, servicos de
Levantamentos geologicos, servicos de
Maquinaria e instalacoes industriais; projetos, concepcao de
Meteorologia, servico de
Paisagismo; projetos de
Pesquisa de solo; escritorio, servico de
Petroleo, prospeccao de
Previsao meteorologica, servico de
Projetos arquitetonicos e paisagisticos, servicos de
Projetos de agrimensura; escritorio, servico de
Projetos de arquitetura; elaboracao de
Projetos de arquitetura; escritorio, servico de
Projetos de construcao civil; escritorio, servico de
Projetos de engenharia; escritorio, servico de
Projetos de geologia; escritorio, servico de
Projetos de instalacoes desportivas
Projetos de jardins
Projetos de topografia; escritorio, servico de
Projetos industriais; escritorio, servico de
Projetos para ordenacao urbana
Projetos topograficos
Prospeccao de petroleo e gas natural
Prospeccao geologica, servicos de
Prospeccao sismica
Prospeccao; escritorio, servico de
Servicos de arquitetura e engenharia
Servicos tecnicos em geologia
Supervisao da construcao, servicos de
Topografia; escritorio, servico de

74021
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74022
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74030
74040
74040
74040
74040
74040
74040
74040
74040
74040
74040
74040

Urbanismo; escritorio, servico de
Alimentos, controle de qualidade de
Analise de qualidade, servicos de
Analise de resistencia de instalacoes e materiais, servicos de
Analise e amostragem de minerio, servicos de
Analises bromatologicas, servicos de
Certificados de homologacao, servicos de concessao de
Certificados de vistoria, servicos de
Controle de normas tecnicas legais nas construcoes, servicos de
Controle de qualidade de produtos alimenticios, servicos de
Ensaio de materiais e de produtos para fins de cumprimento de normas legais
Ensaios e analises fisicas para fins de cumprimento de normas legais
Ensaios e analises quimicos e biologicos para fins de cumprimento de normas legais
Exames bromatologicos, servicos de
Inmetro - instituto nacional de metrologia, normalidade e qualidade industrial
Inspecao tecnica, servicos de
Instituto de pesos e medidas
Medicao da poluicao, servicos de
Medicao da pureza da agua ou ar, servicos de
Medicao de radioatividade, servicos de
Agencia de propaganda
Agencia de publicidade
Agenciamento de espacos publicitarios
Alto-falantes publicitarios, servicos de
Aluguel de espaco publicitario
Anuncios, agencia de
Assessoria em comunicacao e marketing, servicos de
Cartazes publicitarios, agencia de
Empresa de propaganda
Empresa de publicidade
Espaco publicitario, locacao de
Exploracao de painel eletronico
Out-doors, agencia de
Paineis de propaganda, agencia de
Paineis publicitarios, agencia de
Propaganda, servicos de
Publicidade aerea, servicos de
Publicidade e propaganda, servicos de
Publicidade por mala direta, servicos de
Publicidade, servicos de
Venda de anuncio e obtencao de espaco publicitario
Agencia de empregos domesticos
Agencia de empregos, exclusive para artistas e agropecuaria
Agenciacao de mao-de-obra, exclusive na agropecuaria e artistica; servicos de
Agenciador de mao-de-obra, exclusive na agropecuaria e artistica; servicos de
Agenciamento de mao-de-obra, exclusive na agropecuaria e artistica; servicos de
Empreiteira de mao-de-obra, exclusive na agropecuaria
Locacao de mao-de-obra, exclusive na agropecuaria
Locador de mao-de-obra, exclusive na agropecuaria
Part-time, empresa de
Recrutamento de pessoal; agencia, servico de
Recrutamento e selecao de pessoal, servico de

74040
74040
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74050
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74060
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090

Selecao de mao-de-obra
Selecao de pessoal; agencia, servico de
Adestramento de caes de guarda, exclusive canil; servico de
Agencia de detetives particulares
Assessoria em seguranca de lugares e servicos publicos, servico de
Assessoria em seguranca industrial, servicos de
Detetive particular, agencia de
Empresa de seguranca
Empresa de vigilancia
Guarda de seguranca; empresa, servico de
Guarda diurna; empresa, servico de
Guarda noturna; empresa, servico de
Guarda patrimonial; empresa, servico de
Investigacao particular; agencia, servico de
Seguranca domiciliar por conta propria
Seguranca; empresa, servico de
Transporte de valores; empresa, servico de
Transporte em veiculos blindados, servicos de
Vigilancia e seguranca, servicos de
Vigilancia e transporte de valores, servicos de
Vigilancia; empresa, servico de
Aplicacao de ddt, servico de
Conservacao de local de trabalho, servico de
Dedetizacao, servico de
Descupinizacao, servico de
Desentupimento em predios, servicos de
Desinsetizacao, servico de
Desratizacao, servico de
Eliminacao de microorganismos nocivos em produtos agricolas, livros e outros; servicos de
Empresa de limpeza e conservacao
Esterilizacao de objetos; servicos de
Esterilizacao hospitalar; servicos de
Limpadora de locais de trabalho, empresa
Limpeza de caixa de agua, servicos de
Limpeza de caixa de gordura, servicos de
Limpeza de caldeiras, servicos de
Limpeza de chamines de fornos, servicos de
Limpeza de dutos de ventilacao e refrigeracao de ar, servicos de
Limpeza de incineradores, servicos de
Limpeza de local de trabalho, servico de
Limpeza e conservacao de predios, exclusive fachadas; servicos de
Limpeza e tratamento de piscinas, servicos de
Limpeza em imoveis, servicos de
Tratamento de agua de piscina , servico de
Agente pessoal, servicos de
Atellier fotografico
Avaliador, exclusive imobiliario; servicos de
Bibliografia, servico de
Caixas eletronicas, banco 24 horas, movimentacao bancaria; servicos de
Cartazista, servicos de
Central de recados, servicos de
Cobranca de titulos, valores; escritorio, servico de

74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090

Cobrancas, escritorio de
Combate a incendio, exclusive em aeroportos, empresa particular
Computacao grafica, servicos de
Consulta a banco de dados por telefone, servicos de
Consultoria de comercio de exterior, servicos de
Contatos telefonicos, recados, exclusive sistema de pager, bip; servicos de
Copia fotostatica, servico de
Copia heliografica, servico de
Copia xerografica, servico de
Copiadora, loja
Datilografia, servicos de
Decoracao de interiores, servicos de
Decoracao de vitrines
Decoracao; atelier, servico de
Desenho de roupas, servicos de
Desenhos de joias, servicos de
Desenhos tecnicos de interiores; escritorio, servicos de
Desenhos tecnicos de joias, escritorio de
Desenhos tecnicos especializados, exclusive de arquitetura e engenharia; servicos de
Despachante de documentos (exclusive aduaneiro); escritorio de
Despachante de documentos, exclusive aduaneiro; servico de
Despachante regularizador de documento de veiculo, servico de
Diapositivos, montagem de
Distribuicao do diario oficial da uniao
Editoracao eletronica, servicos de
Embalagem e etiquetagem de produtos por conta de terceiros, servicos de
Embalagem, servico de
Empacotamento de produtos solidos por conta de terceiros, servicos de
Empresario artistico, servicos de
Engarrafamento de produtos liquidos por conta de terceiros, servicos de
Envasamento de aerossois por conta de terceiros, servicos de
Envasamento e empacotamento por conta de terceiros, servicos de
Escafandria e mergulho
Escritorio de representacao (filial de empresa estrangeira), exclusive de bancos estrangeiros
Estudio fotografico
Filme fotografico; revelacao, impressao, ampliacao, reproducao de
Fotocopia, servico de
Fotografia aerea, servicos de
Fotografia submarina, servicos de
Fotografia, servicos de
Fotografia; copias, restauracao de
Gravacao de carimbos, servicos de
Informacao comercial; escritorio, agencia de
Informacoes cadastrais; escritorio, agencia de
Instalacoes para eventos;gestao de
Intermediacao de linhas telefonicas
Laboratorio de revelacao de filmes fotograficos
Laboratorio fotografico
Leilao, exclusive de veiculos
Leiloeiro, exclusive de veiculos; servicos de
Licitacoes, servicos de intermediacao em
Linhas telefonicas, corretagem de

74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090
74090

Maquinas fotograficas acionadas por moedas, exploracao de
Maquinas fotograficas de auto atendimento, exploracao de
Microfilmagem, servico de
Mimeografia, servico de
Organizacao de encontros e congressos, servicos de
Organizacao de encontros e congressos; agencia, servicos de
Organizacao de eventos, exclusive culturais e desportivos; servicos de
Organizacao de exposicoes, agencia de
Organizacao de feiras de amostras, agencia de
Organizacao de feiras e exposicoes, servicos de
Parque de leilao de gado, gestao de
Parque para feiras agropecuarias, gestao de
Pericia tecnica relacionada a seguranca do trabalho
Pintura de letras, servicos de
Preenchimento, selagem e despacho de encomendas; servicos de
Prestacao de informacoes por telefone
Prevencao de incendio por empresa privada, servicos de
Promocao de congressos, agencia de
Promocao de exposicoes, agencia de
Promocao de feiras de amostras, agencia de
Protecao ao credito, servico de
Recados, agencia, servico de
Recorte de jornais, servico de
Redacao, interpretacao; servicos de
Remates rurais, servicos de
Reproducao de documentos, servicos de
Reprografia, servicos de
Revelacao de filmes fotograficos; servicos de
Revelacao de fotos; servicos de
Revisao gramatical de textos; servicos de
Rotulacao e despacho de encomendas e documentos por correio, servicos de
Secretaria, servicos de
Servicos de rotulacao de encomendas
Servicos fotograficos
Show-room, gestao de
Studio fotografico
Traducao simultanea, servicos de
Traducao, servico de
Xerox, servico de

Administração pública, defesa e seguridade social
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011

Administracao da politica economica e fiscal, federal
Administracao de tarifas aduaneiras
Administracao publica federal
Advocacia geral da uniao
Agencia espacial brasileira
Agencia nacional de vigilancia sanitaria
Anatel - agencia nacional de telecomunicacoes
Aneel - agencia nacional de energia eletrica
ANP - agencia nacional do petroleo
ANS - agencia nacional de saude suplementar
Camara dos deputados federal

75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011

Casa civil federal
Coletoria federal
Comissao nacional de energia nuclear
Congresso nacional
Consultoria geral da republica
CVM - comissao de valores mobiliarios
Defensoria publica da uniao
Definicao de politica de preservacao e protecao do meio ambiente, administracao federal
Departamento nacional de obras contra as secas
Departamento nacional de obras e saneamento
Departamento nacional de producao mineral
Dner - departamento nacional de estradas e rodagem
Embratur - empresa brasileira de turismo
Finep
Fiocruz - fundacao oswaldo cruz
Fiscalizacao de pesos e medidas, federal
FNS - fundacao nacional de saude
Funai - fundacao nacional do indio
Gabinete civil
Gabinete da presidencia da republica
Gabinete da vice-presidencia da republica
Gabinete do ministro extraordinario de politica fundiaria
Gabinete militar
Gestao da divida publica, externa e interna
Ibama - instituto brasileiro de meio ambiente e dos recursos naturais renovaveis
IBGE - instituto brasileiro de geografia e estatistica
Incra - instituto nacional de colonizacao e reforma agraria
Informacao geografica e estatistica, federal
INPI - instituto nacional de propriedade industrial
Instituto federal de pesquisa e planejamento
Instituto nacional do desenvolvimento do desporto
Ipea - instituto de pesquisa economica e aplicada
Justica eleitoral federal
Laboratorio central de controle de droga, medicamento e alimento
Legislativo federal
Ministerio da agricultura e abastecimento
Ministerio da ciencia e tecnologia
Ministerio da cultura
Ministerio da educacao e do desporto
Ministerio da fazenda
Ministerio da industria, do comercio e do turismo
Ministerio da integracao regional
Ministerio da justica
Ministerio da justica
Ministerio da saude
Ministerio de minas e energia eletrica
Ministerio de planejamento, orcamento e gestao
Ministerio do meio ambiente, dos recursos hidricos e da amazonia legal
Ministerio do trabalho
Ministerio dos transportes
Ministerio publico da uniao
Ministerio, supervisao e coordenacao

75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75011
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012

Ministerio; exclusive da previdencia e assistencia social e militares
Ministerios militares, atividades administrativas
Planejamento social e economico, federal
Presidencia da republica, pr
Procuradoria da uniao
Procuradoria de estado, federal
Programa de concessao de bolsas de estudo, federal
Programa de saude comunitaria, federal
Programa de saude, federal
Programa intensivo de preparacao de mao-de-obra, PIPMO
Registro de empresas, federal
Registro de marcas, patentes, privilegios, invencoes; agencia de
Regulacao das atividades economicas, federal
Regulacao das atividades sociais e culturais, federal
Regulacao do direito de patente, federal
Regulamentacao das diretrizes sobre o transito, federal
Secretaria da receita federal-SRF
Secretaria de administracao federal e reforma do estado
Secretaria de planejamento da presidencia da republica
Secretaria do tesouro nacional
Senado federal
Servico administrativo federal
Sudam - superintendencia do desenvolvimento da amazonia
Sudene - superintendencia do desenvolvimento do nordeste
Superintendencia da zona franca de manaus
Superior tribunal eleitoral
Susep - superintendencia de seguros privados
Tesouro federal
Tesouro nacional
Tribunal de contas da uniao, TCU
Tribunal de contas, federal
Tribunal eleitoral federal
Administracao da politica economica e fiscal, estadual
Administracao publica estadual
Assembleia estadual
Assembleia legislativa
Casa civil estadual
Coletoria estadual
Controle da poluicao da agua, estadual
Definicao de politica de preservacao e protecao do meio ambiente, administracao estadual
Departamento de estradas de rodagem
Departamento estadual de transito
Detran
Gabinete do governador
Gabinete militar do governador
Governadoria do estado
Governo do distrito federal, GDF
Governo do estado
Governo estadual
Informacao geografica e estatistica, estadual
Instituto de planejamento, Iplan, estadual
Instituto de terras

75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75012
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013

Instituto estadual de pesquisa e desenvolvimento economico e social
Instituto estadual de pesquisa e planejamento
Junta comercial
Justica eleitoral, estadual
Orgao estadual de estatistica
Palacio, estadual
Planejamento social e economico estadual
Procon (procuradoria de defesa ao consumidor)
Procuradoria de estado, estadual
Procuradoria geral do estado
Programa de concessao de bolsas de estudo, estadual
Programa de saude comunitaria, estadual
Programa de saude, estadual
Registro de empresas, estadual
Regulacao das atividades economicas, estadual
Regulacao das atividades sociais e culturais, estadual
Secretaria de governo estadual, supervisao e coordenacao
Secretaria estadual
Secretaria estadual assessoria de comunicacao social
Secretaria estadual de administracao
Secretaria estadual de assistencia social
Secretaria estadual de cultura
Secretaria estadual de desenvolvimento agrario
Secretaria estadual de educacao
Secretaria estadual de esporte e lazer
Secretaria estadual de fazenda
Secretaria estadual de obras
Secretaria estadual de planejamento
Secretaria estadual de saude
Secretaria estadual de transporte
Secretaria estadual de turismo
Secretaria estadual do meio ambiente
Secretaria estadual do trabalho
Servico administrativo estadual
Tesouro estadual
Tribunal de contas do estado
Administracao da politica economica e fiscal, municipal
Administracao publica municipal
Camara de vereadores
Camara municipal
Controle da poluicao da agua, municipal
Definicao de politica de preservacao e protecao do meio ambiente, administracao municipal
Desenvolvimento de programa de fomento a cultura municipal
Gabinete do prefeito
Governo municipal
Informacao geografica e estatistica, municipal
Instituto de planejamento, iplan, municipal
Municipio
Planejamento social e economico, municipal
Prefeitura
Prefeitura municipal
Procuradoria de estado, municipal

75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75013
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014

Programa de concessao de bolsas de estudo, municipal
Programa de saude comunitaria, municipal
Programa de saude, municipal
Registro de empresas, municipal
Regulacao das atividades economicas, municipal
Regulacao das atividades sociais e culturais, municipal
Secretaria de governo municipal, supervisao e coordenacao
Secretaria municipal
Secretaria municipal assessoria de comunicacao social
Secretaria municipal de administracao
Secretaria municipal de assistencia social
Secretaria municipal de cultura
Secretaria municipal de desenvolvimento agrario
Secretaria municipal de educacao
Secretaria municipal de esporte e lazer
Secretaria municipal de fazenda
Secretaria municipal de governo
Secretaria municipal de habitacao
Secretaria municipal de meio ambiente
Secretaria municipal de obras
Secretaria municipal de planejamento
Secretaria municipal de saude
Secretaria municipal de transporte
Secretaria municipal de urbanismo
Servico administrativo municipal
Tribunal de contas do municipio
Tribunal de contas, municipal
Administracao e gestao das atividades de defesa nacional
Administracao e gestao das forcas armadas
Aeronautica
Alto comando
Arsenal de guerra
Arsenal de marinha
Base aerea
Base naval
Batalhao de artilharia de fuzileiros navais
Batalhao de engenharia de combate
Batalhao de engenharia de fuzileiros navais
Batalhao de infantaria
Batalhao de operacoes especiais de fuzileiros navais
Batalhao de viaturas anfibias
Batalhao do exercito
Batalhao logistico
Batalhao naval
Brigada militar; forcas armadas
Capitania dos portos
Estado maior das forcas armadas
Estado maior do exercito
Exercito
Exercito brasileiro
Exercito do brasil
Forcas armadas

75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75014
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015
75015

Marinha
Marinha brasileira
Marinha de guerra
Marinha do brasil
Ministerio da aeronautica, exclusive atividades administrativas
Ministerio da marinha, exclusive atividades administrativas
Ministerio do exercito, exclusive atividades administrativas
Navio de guerra
Quartel da aeronautica
Quartel da marinha
Quartel do exercito
Regiao militar
Regimento do exercito
Regimento militar
Submarino de guerra
Tiro de guerra
Administracao do sistema judicial
Administracao e funcionamento da policia federal
Administracao e funcionamento da policia portuaria
Administracao e funcionamento da policia rodoviaria federal
Consulado no exterior, administracao e gestao
Departamento de policia federal, DPF
Guarda florestal, federal
Judiciario federal
Justica do trabalho
Justica especial
Justica federal
Justica militar
Justica togada
Magistratura federal
Ministerio das relacoes exteriores, administracao e gestao
Missao diplomatica, administracao e gestao
Poder judiciario federal
Policia federal
Policia ferroviaria federal
Policia interestadual
Policia maritima
Policia portuaria
Policia rodoviaria federal
Polinter
Relacoes exteriores
Secretaria federal de seguranca
Servico de policia criminal internacional, Interpol
Superior tribunal de justica
Superior tribunal federal
Superior tribunal militar
Supremo tribunal federal
Tribunal de justica federal
Tribunal federal de recursos
Tribunal federal, exclusive de contas
Tribunal regional do trabalho, TRT
Tribunal superior do trabalho, TST

75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75016
75017
75017

Administracao de penitenciaria estadual
Administracao e funcionamento da policia civil
Administracao e funcionamento da policia de transito estadual
Administracao e funcionamento da policia estadual
Administracao e funcionamento da policia florestal estadual
Administracao e funcionamento da policia militar
Brigada militar; policia militar
Cadeia publica
Casa de correcao
Casa de detencao
Centro de operacoes da policia militar, Copom
Corpo de bombeiros
Defensoria publica do estado
Defesa civil
Delegacia policial, DP
Destacamento de policiamento ostensivo, DPO
Direcao e funcionamento do corpo de bombeiros
Distrito policial, DP
Forca publica estadual
Guarda florestal, estadual
Instituto medico legal
Judiciario estadual
Juizado de menores
Justica estadual
Magistratura estadual
Ministerio publico estadual
Organizacao de assistencia em catastrofes, administracao publica
Orgao de defesa civil
Penitenciaria
Policia civil
Policia florestal do estado
Policia militar
Policia tecnica civil
Posto policial comunitario, PPC
Presidio
Pretoria
Prevencao e extincao de incendios, administracao publica
Promotoria publica do estado
Quartel da policia militar
Radio patrulha
Secretaria de seguranca publica, SSP
Secretaria estadual de seguranca
Seguranca e ordem publica
Tribunal de alcada civel do estado
Tribunal de alcada criminal do estado
Tribunal de alcada estadual
Tribunal de justica do distrito federal
Tribunal de justica do estado
Tribunal de justica estadual
Tribunal do juri estadual
Administracao e funcionamento da guarda municipal
Administracao e funcionamento da policia municipal

75017
75017
75017
75017
75017
75017
75017
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75020
75020

Guarda civil municipal
Guarda municipal
Guarda noturna municipal
Policia de transito municipal
Policia florestal do municipio
Policia municipal
Secretaria municipal de seguranca
Gestao, financiamento e concessao de auxilio doenca
Gestao, financiamento e concessao de auxilio funeral
Gestao, financiamento e concessao de auxilio natalidade
Gestao, financiamento e concessao de beneficios de aposentadoria
Instituto de administracao financeira da previdencia social, IAPAS
Instituto de previdencia dos servidores estaduais
Instituto de previdencia dos servidores municipais
Instituto de previdencia e assistencia dos servidores do estado, IPASE
Instituto nacional de assistencia medica da previdencia social, INAMPS
Instituto nacional de previdencia social, INPS
Instituto nacional de seguridade social, INSS
Ministerio da previdencia e da assistencia social
Orgao de previdencia do estado
Previdencia social obrigatoria
Seguridade social

Educação
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011

Centro de ensino tecnico segundo grau, publico
Centro federal de educacao tecnologica
Classes de alfabetizacao (CA), publico
Colegio estadual
Colegio militar, exclusive contingente
Colegio Pedro II
Colegio publico, federal, estadual e municipal
Curso de pos-graduacao publico
Doutorado publico, curso de
Educacao compactada media ou fundamental, publica
Educacao de segundo grau de formacao geral, publica
Educacao fundamental publico
Educacao geral de segundo grau, publica
Educacao intensiva media ou fundamental, publica
Educacao media de formacao geral, publica
Educacao media tecnica e profissional de segundo grau, publica
Educacao pre-escolar publica
Educacao superior publica
Educacao supletiva publica
Educacao tecnica e profissional de segundo grau, publica
Ensino artistico superior, publico
Ensino de habilitacao ao magisterio, publico
Ensino de pos-graduacao publico
Ensino de primeira a quarta series de educacao fundamental, publico
Ensino de primeira a quarta series de primeiro grau, publico
Ensino de primeiro grau, publico
Ensino de quinta a oitava series de educacao fundamental, publico
Ensino de quinta a oitava series de primeiro grau, publico

80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80011
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012

Ensino de segundo grau de formacao geral, publico
Ensino de terceiro grau, publico
Ensino especial publico
Ensino geral de segundo grau, publico
Ensino maternal publico
Ensino medio de formacao geral, publico
Ensino medio tecnico e profissional de segundo grau, publico
Ensino militar, exclusive contingente
Ensino normal publico
Ensino publico, federal, estadual e municipal
Ensino superior geral, publico
Ensino superior militar
Ensino superior profissional, publico
Ensino superior tecnico ou cientifico, publico
Ensino supletivo publico
Escola agrotecnica federal
Escola de 1 e 2 grau, formacao geral, publica
Escola de aeronautica, exclusive contingente
Escola de guerra naval
Escola de primeiro, segundo, terceiro grau, publica
Escola estadual de ensino fundamental
Escola militar, exclusive contingente
Escola naval, exclusive contingente
Escola preparatoria de cadetes, exclusive contingente
Escola publica, federal, estadual e municipal
Escola superior publica
Escola tecnica federal
Faculdade federal
Faculdade publica
Fundacao universidade federal
Ginasio publico
Grupo escolar publico
Jardim de infancia publico
Magisterio publico
Pre-escolar publico
Superior publico
Universidade publica
Universidade publica, federal, estadual e municipal
Universidade rural publica
Centro de ensino tecnico segundo grau, particular
Classes de alfabetizacao (CA), particular
Colegio particular
Curso de pos-graduacao particular
Doutorado particular, curso de
Educacao compactada media ou fundamental, particular
Educacao de segundo grau de formacao geral, particular
Educacao especial particular
Educacao fundamental particular
Educacao geral de segundo grau, particular
Educacao intensiva media ou fundamental, particular
Educacao media de formacao geral, particular
Educacao media tecnica e profissional, particular

80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80012
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090

Educacao pre-escolar particular
Educacao superior particular
Educacao supletiva particular
Educacao tecnica e profissional de segundo grau, particular
Ensino artistico superior, particular
Ensino de habilitacao ao magisterio, particular
Ensino de pos-graduacao particular
Ensino de primeira a quarta series de educacao fundamental, particular
Ensino de primeira a quarta series de primeiro grau, particular
Ensino de primeiro grau, particular
Ensino de quinta a oitava series de educacao fundamental, particular
Ensino de quinta a oitava series de primeiro grau, particular
Ensino de segundo grau de formacao geral, particular
Ensino de terceiro grau, particular
Ensino geral de segundo grau, particular
Ensino maternal particular
Ensino medio de formacao geral, particular
Ensino medio tecnico e profissional de segundo grau, particular
Ensino normal particular
Ensino superior geral, particular
Ensino superior particular
Ensino superior profissional, particular
Ensino superior tecnico ou cientifico, particular
Ensino supletivo particular
Escola de 1 e 2 grau, formacao geral, particular
Escola particular
Escola superior particular
Escolinha particular
Faculdade particular
Ginasio particular
Magisterio particular
Maternal particular
Pre-escolar particular
Universidade catolica
Universidade particular
Artes; curso, ensino, escola de
Artesanato; curso, ensino, escola de
Aula de musica; particular
Aulas particulares
Auto-escola
Ballet; curso, ensino, escola de
Computador, curso particular de
Computador; curso, ensino, escola de
Conservatorio de musica particular
Conservatorio de musica publico
Corte e costura, curso particular de
Corte e costura; curso, ensino, escola de
Curso de aprendizagem e treinamento gerencial
Curso de aprendizagem profissional
Curso de pilotagem nao profissional
Curso de pilotagem profissional
Curso particular, inclusive no domicilio

80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090
80090

Curso preparatorio para concursos
Cursos de treinamento especializado
Cursos de treinamento para mao-de-obra especializada
Danca, curso particular de
Danca; curso, ensino, escola de
Datilografia, curso particular de
Datilografia, taquigrafia; curso, ensino, escola de
Desenho; curso, ensino, escola de
Ensino a distancia
Ensino a distancia, preparacao de material didatico
Ensino de matematica
Ensino em auto-escola
Ensino particular, inclusive no domicilio
Ensino por correspondencia
Ensino por radio
Ensino por televisao
Escola de aprendizes-marinheiros
Escola para motorista
Escola preparatoria para concursos
Escultura; curso, ensino, escola de
Espanhol, curso particular de
Espanhol; curso, ensino, escola de
Frances, curso particular de
Frances; curso, ensino, escola de
Idiomas, curso particular de
Idiomas; curso, ensino, escola de
Informatica; curso, ensino, escola de
Ingles, curso particular de
Ingles; curso, ensino, escola de
Intercambio cultural, servicos de
Italiano, curso particular de
Italiano; curso, ensino, escola de
Linguas estrangeiras; curso, ensino, escola de
Linguas, curso particular de
Microcomputadores; curso, ensino, escola de
Motorista, curso de
Musica, curso particular de
Musica; curso, ensino, escola de
Pilotagem para pilotos profissionais; curso, ensino, escola de
Pre-vestibular; curso, ensino, escola de
Professor independente, atividades de
Senac - servico nacional de aprendizagem comercial
Senai - servico nacional de aprendizagem industrial
Senat - servico nacional de aprendizagem do transporte
Servico nacional de aprendizagem rural
Treinamento de pessoal; agencia, servico de
Vestibular, curso particular de
Vestibular; curso, ensino, escola de

Saúde e serviços sociais
85011
85011

Ambulatorio dos institutos e caixas de previdencia publica
Ambulatorio publico, estadual, municipal, federal

85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011

Assistencia medica publica
Assistencia medico, hospitalar publica
Assistencia obstetrica publica
Banco de sangue publico
Casa de saude com internacao, publica
Casa de saude publica
Centro de reabilitacao motora e fonoaudiologica, publica
Centro medico com internacao, publico
Centro medico publico, estadual, municipal, federal
Clinica dentaria publica
Clinica medica publica
Clinica odontologica publica
Clinica oftalmologica publica
Coleta de material genetico para teste de paternidade, publico; servicos de
Consultorio odontologico publico
Cruz vermelha brasileira (hospital)
Enfermaria publica
Fisioterapia, publico; clinica, consultorio, centro de
Fonoaudiologia, publico; clinica, consultorio, centro de
Hemodialise publica, servicos de
Hemoterapia publica, servicos de
Hemoterapia; laboratorio publico
Hospicio publico
Hospital central da marinha
Hospital da aeronautica
Hospital da forca aerea
Hospital da guarnicao
Hospital das forcas armadas
Hospital de instituto de previdencia publica
Hospital especializado publico
Hospital geral publico
Hospital maternidade publico
Hospital naval
Hospital penitenciario
Hospital psiquiatrico publico
Hospital publico, estadual, municipal, federal
Hospital universitario publico
Instituicao de saude com internacao, publica
Instituto de saude do estado
Instituto nacional do cancer
Laboratorio de analises clinicas, publico, servico de
Laboratorio de anatomia patologica e citologica, publico; servico de
Leprosario publico
Manicomio judiciario
Maternidade escola publica
Maternidade publica
Medicina nuclear, publica; servicos de
Navio-hospital publico
Policlinica do exercito
Policlinica publica
Posto ambulatorial
Posto de assistencia medica do Inamps, PAM

85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85011
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012

Posto de assistencia medica publica, (PAM)
Posto de saude publica, estadual, municipal, federal
Pronto socorro publico, estadual, municipal
Psicologia, publico; clinica, consultorio, centro de
Quimioterapia publica, servicos de
Sanatorio publico
Sangue humano; posto de coleta publico
Servico medico publico
Servico nacional de doencas mentais
Servico nacional de lepra
Servico nacional de tuberculose
Servico nacional do cancer
Terapeuta ocupacional, publico; servicos de
Teste de dna para determinacao de paternidade, publico; servicos de
Teste de paternidade, publico ;servicos de
Unidade mista de saude, publica
Unidades moveis aereas para atendimento emergencial publica
Unidades moveis fluviais para atendimento emergencial publica
Unidades moveis terrestres com assistencia odontologica publica
Vacinacao e imunizacao humana, publica;servicos de
Abreugrafia particular, servicos de
Ambulatorio de saude mental, particular
Ambulatorio medico hospitalar, particular
Ambulatorio odontologico particular
Assistencia medico hospitalar, particular
Banco de sangue, particular
Casa de saude com internacao, particular
Casa de saude, particular
Centro de reabilitacao motora e fonoaudiologica, particular
Centro medico, particular
Clinica de cardiologia, particular
Clinica de fisioterapia, particular
Clinica de fonoaudiologia, particular
Clinica de psicologia particular
Clinica de psiquiatria particular
Clinica de radiologia particular
Clinica de reproducao humana (coleta de semen), particular
Clinica dentaria particular
Clinica medica particular
Clinica odontologica particular
Clinica oftalmologica particular
Coleta de material genetico para teste de paternidade, particular; servicos de
Consultorio de dentista, particular
Consultorio de fonoaudiologia particular
Consultorio de psicologia particular
Consultorio de radiologia particular
Consultorio dentario particular
Consultorio medico particular
Consultorio odontologico particular
Enfermagem (particular), servicos de
Fisioterapia particular; clinica, consultorio, centro de
Fonoaudiologia particular; clinica, consultorio, centro de

85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85012
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013
85013

Gabinete dentario particular
Gabinete odontologico particular
Hemoterapia; laboratorio particular
Hidroterapia; servicos de
Hospicio particular
Hospital especializado particular
Hospital geral particular
Hospital maternidade particular
Hospital particular
Hospital universitario particular
Instituicao de saude particular
Laboratorio de analises clinicas, particular
Laboratorio de analises de citopatologia, particular
Laboratorio de analises de patologia clinica, particular
Manicomio particular
Maternidade escola particular
Maternidade particular
Medicina nuclear, particular; servicos de
Nutricionista, servicos de
Odontologia particular, servicos de
Policlinica particular
Pronto socorro particular
Psicologia particular; clinica, consultorio, centro de
Quimioterapia, particular; servicos de
Radiografia dentaria, particular
Raio X dentario, particular; servicos de
Raio X, particular; servicos de
Sanatorio particular
Sangue humano; posto de coleta particular
Terapeuta ocupacional particular; servicos de
Teste de dna para determinacao de paternidade, particular; servicos de
Teste de paternidade, particular;servicos de
Unidades moveis aereas para atendimento emergencial, particular
Unidades moveis fluviais para atendimento emergencial, particular
Acupuntura, servicos de
Ambulancia destinada somente ao transporte, servicos de
Aplicacao de injecao, particular, servicos de
Banco de esperma
Banco de leite materno
Banco de olhos
Banco de orgaos
Banco de pele
Banco de semen humano
Cromoterapia, servicos de
Curandeiro, servicos de
Parteira, servicos de
Podiatrista, servicos de
Remocoes, somente transporte de paciente; servicos de
Servico de ambulancia somente para transporte de paciente
Terapias alternativas: do-in, shiatsu e similares; servicos de
Terapias nao tradicionais, servicos de
Transporte de orgaos humanos, servicos de

85020
85020
85020
85020
85020
85020
85020
85020
85020
85020
85020
85020
85020
85020
85020
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030
85030

Ambulancia para animais
Assistencia veterinaria
Assistencia veterinaria em estabelecimentos agropecuarios, servicos de
Clinica veterinaria
Consultorio veterinario
Esterilizacao de animais, servicos de
Hospital de clinicas veterinario
Hospital veterinario
Imunizacao veterinaria, servicos de
Laboratorio de analise veterinaria
Medico veterinario, servico de
Servicos veterinarios
Transporte de animais em ambulancia, servico de
Vacinacao em animais, servicos de
Veterinaria, servicos de
Abrigo
Acao social arquidiocesana
Albergue assistencia
Albergue infantil
Albergue noturno
Asilo
Asilo para idosos
Assistencia social
Associacao dos alcoolicos anonimos
Beneficencia
Casa de caridade
Casa de repouso publica
Casa de repouso, particular
Casa geriatrica
Casa para velhice
Centro correcional para jovens
Centro de orientacao a detentos
Centro de orientacao a familias
Centro de orientacao a pessoas estrangeiras
Centro de orientacao a refugiados
Centro de reabilitacao para dependentes quimicos
Centro de reabilitacao social
Centro geriatrico
Centro social urbano
Circulo operario
Creche, servicos de
Entidade beneficente
Entidade filantropica
Fundacao de assistencia social
Instituicao para incapacitados fisico e mental
Orfanato
Servico de assistencia a menores
Servico de assistencia social a comunidade
Servico social, com alojamento
Servico social, sem alojamento
Servicos de orientacao social

Limpeza urbana e esgoto; e atividades conexas
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000
90000

Capina de rua
Capinacao de logradouros, servicos de
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza
Departamento municipal de limpeza urbana, dmlu
Drenagem de aguas servidas, servicos de
Esgoto sanitario, coleta, tratamento; servicos de
Gestao de aterros sanitarios
Gestao de estacoes de transferencia de lixo
Gestao de redes de esgoto domesticos
Gestao de redes de esgoto industriais
Gestao de usinas incineradoras de lixo
Incineracao de lixo, servicos de
Incineracao de residuos industriais, servicos de
Limpeza de canais urbanos, servicos de
Limpeza de fossas septicas, servicos de
Limpeza de galerias pluviais, servico de
Limpeza de tanques de infiltracao
Limpeza de vias publicas, empresa de
Limpeza publica urbana, empresa de
Limpeza urbana, servicos de
Lixo hospitalar; servico de coleta, acondicionamento e transporte de
Lixo urbano, servicos de coleta e transporte de
Lixo; incineracao, remocao, coleta de
Remocao de lixo urbano, servicos de
Residuos industriais, servicos de coleta e transporte de
Retirada de lama, servicos de
Servicos de limpeza e conservacao de ruas
Tratamento e eliminacao de residuos toxicos, servicos de
Triagem e eliminacao de residuos solidos, servicos de
Usina beneficiadora de lixo
Varricao de logradouros, servicos de
Varricao de rua, servicos de

Atividades associativas
91010
91010
91010
91010
91010
91010
91010
91010
91010
91010
91010
91020
91020
91020
91020
91020

Associacao de empregados
Associacao de estivadores
Associacao de trabalhadores
Associacao dos arrumadores
Associacao sindical
Central sindical
Confederacao de trabalhadores
Confederacao sindical
Organizacao sindical
Sindicato
Sindicato de trabalhadores
Associacao comercial
Associacao de classes
Associacao dos profissionais liberais do brasil
Associacao empresarial, patronal ou profissional
Associacao patronal

91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91020
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091
91091

Associacao profissional
Associacao profissional, entidade de
Camara de comercio
Confederacao de classe
Confederacao empresarial
Confederacao patronal
Conselho de classe
Conselho profissional, entidade de
Entidade comercial
Entidade de classe
Entidade profissional
Federacao de classe
Federacao empresarial
Federacao patronal
Instituicao de representacao profissional
Organizacao empresarial
Organizacao patronal
Organizacao profissional
Orgao de assistencia e fiscalizacao profissional
Sindicato patronal
Arquidiocese
Associacao religiosa
Casa de bencao
Casa de oracao
Casa de orixas
Casa de religiao
Centro de umbanda
Centro espirita
Congregacao religiosa
Convento
Culto espirita
Culto religioso, celebracao e organizacao
Igreja
Instituicao religiosa
Irmandade religiosa
Magia negra, casa de
Mesquita
Missao religiosa
Mitra diocesana
Mosteiro
Noviciado
Organizacao filosofica
Organizacao religiosa
Pregacao religiosa
Retiro religioso
Seminario
Sinagoga
Templo
Templo religioso
Tenda espirita
Terreiro de candomble
Terreiro de macumba

91091
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092
91092

Terreiro de umbanda
Academia de letras
Associacao carnavalesca
Associacao comunitaria
Associacao cultural
Associacao de bairros
Associacao de blocos carnavalescos
Associacao de escoteiros
Associacao de moradores
Associacao de mulheres
Associacao de pais de alunos
Associacao de protecao de grupos minoritarios
Associacao de protecao de minorias etnicas
Associacao de veteranos
Associacao dos ex-combatentes
Associacao voluntaria de saude
Blocos carnavalescos, atividade de
Centro literario
Clube carnavalesco
Clube de artesanato
Clube de ciencias e astronomia
Clube de cinema
Clube de colecionadores
Clube de fotografia
Clube de musica e arte
Clube literario
Comite eleitoral
Cultural e filosofica; instituicao, sociedade
Escola de samba
Escritorio eleitoral
Guarda mirim
Legiao mirim
Movimentos ecologicos, associacao de
Organizacao das bandeirantes
Organizacao de caridade
Organizacao politica
Organizacao social, civil e fraternal
Partido politico
Protecao de animais, associacao de
Sociedade de animais
Sociedade protetora dos animais

Atividades recreativas, culturais e desportivas
92011
92011
92011
92011
92011
92011
92011
92011
92011

Corte de filme cinematografico, servico de
Dublagem de filmes cinematograficos, servicos de
Dublagem e mixagem sonora, servicos de
Dublagem, servicos de
Efeitos especiais para filmes cinematograficos, servicos de
Estudio cinematografico, atividades de
Filme cinematografico, producao de
Mixagem sonora, servicos de
Montagem de filmes cinematograficos, servico de

92011
92011
92011
92011
92011
92011
92011
92012
92012
92012
92012
92012
92012
92012
92012
92012
92012
92013
92013
92013
92013
92013
92013
92013
92013
92013
92013
92013
92013
92013
92013
92014
92014
92014
92014
92014
92014
92014
92014
92014
92014
92014
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015

Montagem de filmes, servicos de
Pelicula cinematografica de curta e longa metragem, producao de
Producao de filmes cinematograficos
Producao de filmes para fitas de video
Producao de programas de televisao por produtores independentes
Revelacao de filme cinematografico, servico de
Sonorizacao de filme cinematografico, servico de
Agencia distribuidora de filmes
Auto-cine
Cinema
Distribuicao de filmes cinematograficos
Distribuicao de fitas para video a empresas
Drive-in
Gestao de direitos autorais de obras audiovisuais
Gestao de direitos autorais de obras cinematograficas
Projecao de filmes e de videos
Sala de projecao de video
Atividades de radio
Canais de musica, servicos de
Comunicacao falada, radio
Difusao de programas de radio
Emissora de radio
Emissora de televisao
Estacao de radio
Fundacao roquette pinto
Musica funcional, servico de
Producao de programas de radio
Producao e difusao de programas de radio
Radio, emissora de
Radio, estacao de
Radiodifusao, estacao de
Atividades de televisao
Difusao de programas de televisao
Producao de programas de televisao
Producao e difusao de programas de televisao
Televisao a cabo, atividade de
Televisao aberta, atividade de
Televisao educativa, tve
Televisao por assinatura, atividade de
Televisao, emissora de
Televisao, estacao de
Televisao, rede de
Academia de bale ritmico
Academia de danca, atividade de
Academia de jazz
Agencia de venda de ingressos para teatros, cinemas e outras atividades artisticas
Arte, atelier de
Artista independente, atividade de
Atividades artisticas
Atividades artisticas, escritores, atores, musicos, escultores e similares; servicos de
Atividades literarias
Banda

92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015

Banda musical, atividade de
Boate, casa de danca
Boate, casa de diversao
Boite, casa de danca
Boite, casa de diversao
Buate, casa de danca
Buate, casa de diversao
Cabare, atividade de
Cabare, casa de diversao
Cafe-teatro, atividade de
Casa de cultura
Casa de danca, atividade de
Casa de diversao
Casa de espetaculo
Casa de funk
Casa de pagode
Casa de shows
Cenografia ligada as atividades artisticas, servicos de
Circo, atividade de
Companhia teatral, atividade de
Conjunto de danca folclorica, atividade de
Conjunto de folclore, atividade de
Conjunto musical, atividade de
Conjunto teatral, atividade de
Criacao de espetaculo de danca, atividade de
Danceteria, casa de diversao
Dancing, casa de diversao
Desenho; atelier, servico de
Discoteca
Efeitos especiais ligados as atividades artisticas, servicos de
Escritorio de arrecadacao de direitos autorais
Espetaculo circense, producao de
Espetaculo de marionetes, producao de
Espetaculo de som e luz
Estudio de gravacao de som
Exploracao de salas de espetaculos
Filmagem de eventos culturais, servicos de
Filmagem de festas, servicos de
Fornecimento de som para casas de espetaculos, servicos de
Forro, casa de diversao
Forro, salao de
Fundacao cultural
Gafieira, casa de diversao
Gafieira, salao de
Gestao de direitos autorais de obras artisticas
Gestao de direitos autorais de obras literarias e musicais
Gestao de salas de espetaculos
Gestao de salas de musica
Gestao de salas de teatro
Gestao de salas dedicadas a atividades artisticas
Grupo de danca folclorica, atividade de
Grupo de dancas, atividade de

92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92015
92020
92020
92020
92020
92020
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030

Grupo de folclore, atividade de
Grupo musical, atividade de
Grupo teatral, atividade de
Iluminacao ligada as atividades artisticas, servicos de
Instrutor de danca, atividade de
Lambateria, casa de diversao
Maquilagem ligada as atividades artisticas, servicos de
Marionete, espetaculo de
Musica, atividade de
Organizacao e promocao de espetaculos artisticos, atividade de
Organizacao e promocao de eventos culturais, atividade de
Organizacao, producao e promocao de espetaculos artisticos, atividade de
Organizacao, producao e promocao de eventos culturais; atividade de
Orquestra musical, atividade de
Pintura artistica de telas, quadros; atelier de
Producao de espetaculos artisticos, atividade de
Producao de eventos culturais, atividade de
Promocao de espetaculos artisticos, atividade de
Promocao de eventos culturais, atividade de
Restauracao de esculturas, servicos de
Restauracao de obras de arte, servicos de
Restauracao de quadros, servicos de
Rodeio, espetaculo de
Sala de danca
Sala de diversao
Sala de espetaculos
Sala de shows
Salao de baile, atividade de
Servico de sonorizacao (disc jockey)
Taxi-dancing
Teatro, sala de
Trio eletrico, atividade de
Vaquejada, espetaculo de
Agencia de informacoes e de noticias
Agencia de noticias, servicos de
Agencia nacional
Fotografo de imprensa, atividade de
Informacoes jornalisticas; escritorio, agencia de
Aluguel de livros
Arquivo nacional
Arquivo, atividade de
Biblioteca
Biblioteca municipal
Biblioteca nacional
Casa historica, atividade de
Conservacao de lugares e edificios historicos, atividade de
Conservacao do patrimonio historico
Documentacao e pesquisa bibliografica, atividade de
Estacao ecologica
Gestao de arquivos publicos
Gestao de bibliotecas
Gestao de jardins botanicos

92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92030
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040

Gestao de jardins zoologicos
Gestao de museus
Gestao de parques nacionais
Gestao de reservas ecologicas
Instituto do patrimonio historico e artistico nacional
Jardim botanico
Jardim publico
Jardim zoologico
Livros, locacao de
Museu
Museu aeroespacial
Museu de arte, atividade de
Museu de ciencia e tecnologia, atividade de
Museu de historia, atividade de
Museu nacional
Parque nacional
Planetario municipal
Reserva biologica
Reserva ecologica
Academia de aerobica
Academia de artes marciais
Academia de capoeira
Academia de carate
Academia de ginastica
Academia de ioga
Academia de judo
Academia de karate
Academia de musculacao e aerobica
Academias desportivas
Aeroclube
Agencia de emprego para artistas de televisao e cinema
Alpinismo, atividade de
Alpinismo, clube de
Aluguel de animais para diversao
Aluguel de barco para diversao
Aluguel de bicicleta para diversao
Aluguel de caiaque para diversao
Aluguel de lancha para diversao
Aluguel de pedalinho para diversao
Aluguel de veiculos para diversao
Animais para diversao, locacao de
Arbitro de futebol, atividade de
Associacao desportiva
Associacao recreativa
Atividades desportivas
Atividades esportivas
Autodromos, gestao de
Banca de jogo de azar
Barcos recreativos, locacao de
Bicicleta para diversao, locacao de
Bicicletas para fins recreativos, locacao de
Bilhar, salao de

92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040

Bilhares, exploracao de
Bilhetes de loterias, venda de
Bingo, casa de
Bingo, exploracao de
Boliche, salao de
Bookmaker
Boxe, academia de
Briga de galo
Brinquedos mecanicos ou eletronicos, exploracao de
Caiaque para diversao, locacao de
Campo de equitacao
Cancha de jogo de osso
Casa de jogo de azar
Casa loterica
Cassino, atividade de
Centro de aerobica, atividade de
Centro de equitacao, exploracao de
Centro de musculacao
Centro excursionista
Charrete para passeio, locacao de
Clube automobilistico
Clube da aeronautica
Clube de basquete
Clube de boxe
Clube de bridge
Clube de campo
Clube de diversao
Clube de futebol
Clube de golfe
Clube de jogo
Clube de jogo de azar, atividade de
Clube de lazer
Clube de recreacao
Clube de regatas
Clube de tenis
Clube de volei
Clube de voo
Clube desportivo
Clube hipico
Clube militar
Clube naval
Clube recreativo
Clube social
Concessionaria de loterias, atividade de
Confederacao de hipismo
Confederacao desportiva
Confederacao recreativa
Corrida de cavalos, atividade de
Distribuicao de papeis para o teatro, cinema e televisao
Diversoes eletronicas; exploracao de
Embarcacoes para fins recreativos em base nao permanente, locacao de
Ensino de esportes

92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040

Entidade desportiva
Entidade recreativa
Escola de natacao
Escola esportiva
Escolinha de atletismo
Escolinha de basquete
Escolinha de esporte
Escolinha de futebol
Escolinha de natacao
Escolinha de volei
Escuna para fins recreativos em base nao permanente, locacao de
Estadio de esportes
Estadio de futebol
Estadios, gestao de
Exploracao de atividades esportivas
Federacao desportiva
Federacao recreativa
Fliperamas, exploracao de
Gestao de instalacoes esportivas
Ginasio de esportes
Ginastica e musculacao, academia de
Hipodromo
Hipodromos, gestao de
Jet sky ; locacao de
Jogo da loto
Jogo da sena
Jogo de azar, exploracao de
Jogo de azar; banca, casa de
Jogo de baralho; banca, casa de
Jogo de bicho; banca, casa de
Jogo de bingo; banca, casa de
Jogo de boliche
Jogo de cartas; banca, casa de
Jogo de dados; banca, casa de
Jogo de fliperama
Jogo de roleta; banca, casa de
Jogos de azar por telefone, exploracao de
Jogos de fliper, salao de
Jogos de fliperama, salao de
Jogos de videogame, salao de
Jogos eletronicos, exploracao de
Lancha para diversao, locacao de
Liga desportiva
Liga recreativa
Loteria de prognosticos
Loteria esportiva, atividade de
Loteria estadual
Loteria federal
Loteria, agencia de
Motos, corrida de
Natacao, curso particular de
Organizacao de atividades esportivas

92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040
92040

Organizacao e exploracao de atividades desportivas
Organizacao e exploracao de corrida de automoveis, atividade de
Organizacao e exploracao de corrida de karts, atividade de
Organizacao e exploracao de corrida de motos, atividade de
Parque de diversao, exploracao de
Parque de diversoes
Pedalinhos, locacao de
Pesca desportiva e de lazer; atividade de
Pesca desportiva, atividade de
Pesca esportiva e de lazer, atividade de
Pesque e pague (pesca de lazer); atividade de
Piscina publica
Pista de gelo para patinacao, locacao de
Pista de patinacao, exploracao
Pranchas de surf, locacao de
Promocao e organizacao de eventos esportivos
Quadra de esportes
Quadras de tenis, gestao de
Quadras poliesportivas, locacao de
Quina esportiva
Remo, clube de
Rinha de galo
Rinque de patinacao
Salao de bilhar e sinuca
Salao de carteado
Salao de domino e video poquer
Sena esportiva
Servico de loteria do estado de mato grosso
Servico de loteria do estado do parana
Servico social do transporte
Sesc - servico social do comercio
Sesi - servico social da industria
Sinuca, salao de
Snooker, salao de
Sorteios por telefone, exploracao de
Tiro ao alvo; curso, ensino de
Titulos de clubes; promocao, venda de
Treinador de atividades esportivas
Venda de bilhetes de jogos de azar
Venda de bilhetes de loteria

Serviços pessoais
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010

Lavagem a seco, servicos de
Lavagem automatica de roupas
Lavagem de alcatifa, servicos de
Lavagem de carpete, servico de
Lavagem de cortina, servico de
Lavagem de estofado, exclusive de veiculos; servicos de
Lavagem de roupas hospitalares, servicos de
Lavagem de roupas industriais, servicos de
Lavagem de roupas, lavanderia; servicos de
Lavagem de sofa, servicos de

93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93010
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93020
93030
93030
93030
93030
93030
93030
93030
93030
93030
93030
93030
93030

Lavagem de tapete, servicos de
Lavanderia automatica
Lavanderia de auto-servico
Lavanderia e tinturaria, servicos de
Lavanderia hospitalar
Lavanderia industrial
Lavanderia, servicos de
Posto de coleta e entrega de roupas para lavagem, servicos de
Roupas de cama, mesa e banho, toalheiro; aluguel, locacao de
Roupas de couro e pele; lavagem de
Tinturaria; servicos de
Toalheiro, servicos de
Uniformes de trabalho, toalheiro; aluguel, locacao de
Alisamento e permanente de cabelo, servico de
Barbearia
Barbeiro, salao de
Cabeleireiro, salao de
Cabeleireiro, servicos de
Calista, servico de
Coiffure
Corte de cabelo, servico de
Corte, alisamento, permanente, tintura de cabelo, servico de
Depilacao com cera, servicos de
Depilacao, servicos de
Embelezamento dos cabelos, servicos de
Entrelacamento capilar, servicos de
Instituto de beleza
Limpeza de pele, servicos de
Manicura, servicos de
Manicure, servicos de
Maquiagem, servicos de
Maquilagem, servicos de
Pedicura, servicos de
Pedicure, servicos de
Salao de beleza, servicos de
Salao de cabeleireiro
Salao de cabeleireiro unissex
Tintura e pintura de cabelo, servico de
Tratamento capilar, servicos de
Tratamento dos cabelos, servicos de
Atividades funerarias
Casa funeraria, inclusive municipal
Cemiterio, inclusive municipal
Cremacao de cadaveres humanos e animais, servicos de
Embalsamento de cadaveres, servicos de
Forno crematorio, servico de
Funeraria, atividade de
Funeraria, servicos de
Gestao de cemiterios
Locais para velorios, aluguel de
Manutencao de cemiterios, servicos de
Pompas funebres, servicos de

93030
93030
93030
93030
93030
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93091
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092

Remocao e exumacao de cadaveres, servicos de
Sepultamento e cremacao de corpos, servicos de
Sepultamento, servicos de
Servicos funerarios
Tumbas, venda de
Alongamento corporal, servicos de
Banho de vapor, servicos de
Banho turco, servicos de
Clinica de emagrecimento com uso de equipamentos
Ducha, servico de
Emagrecimento com uso de equipamentos, clinica de
Estetica corporal, servicos de
Estetica, clinica de
Estetica, servico de
Esteticista, servico de
Instituto de emagrecimento com uso de equipamentos
Instituto de massagem estetica
Manutencao do fisico corporal, atividade de
Massagem estetica, servicos de
Relaxamento muscular, servicos de
Sauna, servicos de
Termas, servicos de
Agencia de casamento
Agencia matrimonial
Astrologia, servicos de
Astrologo, servicos de
Banho em animais domesticos, servicos de
Bordel
Carregador de mala, servicos de
Cartomancia, servico de
Casa de festas; gestao de
Casa de recepcoes; gestao de
Corte de pelo em animais domesticos, servicos de
Embelezamento de animais, servicos de
Engraxataria, servicos de
Engraxate, servicos de
Exploracao de sanitarios publicos; servicos de
Jogo de buzios, servicos de
Limpeza e conservacao de calcado, servico de
Lupanar
Lustracao de calcado, servicos de
Manobreiro de automoveis, servicos de
Manobrista de automoveis, servicos de
Meretricio
Organizacao de festas
Organizacao de festas infantis
Prostibulo
Prostituicao
Quiromancia, servicos de
Salao de engraxate
Sanitarios publicos; gestao de
Servicos esotericos por telefone

93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092
93092

Servicos pessoais por telefone (disk sexo, disk amizade e similares)
Taro, servicos de
Tarot, servico de
Tatuagem, servicos de
Tosa de pelo em animais domesticos
Tosquia de pelos em animais domesticos
Tratamento de beleza para caes, servico de
Tratamento de pelo e unha de animais, servico de
Vidente e similares, servicos de

Serviços domésticos
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000
95000

Acompanhante, servicos de
Baba domestica, servicos de
Camareira domestica, servicos de
Casa de campo
Casa de familia
Casa de veraneio
Casa do patrao
Cozinheira domestica, servicos de
Cozinheiro domestico, servicos de
Domicilio particular
Empregado domestico em residencia, servicos de
Engomadeira domestica, servicos de
Faxina em casa de familia, servicos de
Faxina em casa do patrao, servicos de
Faxina em domicilios particulares, servico de
Faxina em residencias, servico de
Faxineira domestica, inclusive diarista; servicos de
Jardineiro em residencia, servicos de
Lavadeira domestica, servicos de
Limpeza em casa de familia, servico de
Limpeza em casa do patrao, servico de
Limpeza em domicilio particular, servico de
Limpeza em residencia, servico de
Motorista domestico, servicos de
Passadeira domestica, servicos de
Residencia de campo
Residencia de familia
Residencia de veraneio
Residencia do patrao
Servico domestico remunerado
Servico domiciliar

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
99000
99000
99000
99000
99000
99000
99000
99000

Consulado estrangeiro
Delegacao estrangeira
Diplomata estrangeiro
Embaixada estrangeira
Instituicao extraterritorial
Organismo internacional
Reparticao estrangeira
Representacao estrangeira

99000

Servico diplomatico estrangeiro

Atividades mal definidas ou não declaradas
99888
99888
99888
99888
99888
99999

Atividade mal definida, especificada
Biscate (servico em geral)
Biscateiro (servico em geral)
Faz tudo (servico em geral)
Servico de mandado
Atividade não declarada

ANEXO V
Equivalência em m2 das unidades de medida de superfície
Unidade de Medida de
Superfície
Metro quadrado
Braça quadrada
Tarefa
Litro
Litro
Conta
Litro
Litro
Litro
Quarta
Quarta
Quadra
Celamim
Morgos
Tarefa
Tarefa
Tarefa baiana
Quarta
Quarta

Equivalência
1
4,84
237
242
484
581
605
680
704
756
774
948
1210
1250
3025
3630
4356
6050
6806

em m2

Unidade de Medida de
Superfície
Quarta
Quarta
Quarta
Hectare
Alqueire
Braça de campo
Quadra
Alqueire
Alqueire paulista
Alqueire fluminense
Alqueire
Alqueire
Alqueire
Alqueire
Alqueire
Alqueire geométrico
Alqueirão
Quadra de campo
Milhão

Equivalência
em m2
7562
7744
9075
10000
12100
14520
17424
18150
24200
27225
29040
30206
30250
30976
36300
48400
193600
871200
1000000

ANEXO VI
Fração de amostragem e composição da amostra,
segundo as Unidades da Federação e as Regiões Metropolitanas - 2003

Unidades da Federação

Fração

e

de

Composição da amostra

Municípios
Regiões Metropolitanas

Unidades
domiciliares

Setores

amostragem

Brasil.................................................................

Pessoas

851

7 273

133 255

384 834

80

1451

4 506

Rondônia...........................................................

1/200

11

Acre..................................................................

1/150

5

46

815

2 775

Amazonas..........................................................

1/250

7

125

2265

7 852

Roraima.............................................................

1/150

3

30

555

1 828

Pará..................................................................

1/350

22

286

5376

18 251

Região Metropolitana de Belém.......................

1/150

5

199

3503

11 610

Amapá...............................................................

1/200

4

33

558

2 350

Tocantins...........................................................

1/200

13

77

1828

5 674

Maranhão...........................................................

1/750

18

105

2021

7 370

Piauí..................................................................

1/500

19

114

1688

5 754

Ceará................................................................

1/500

39

402

7694

24 051

Região Metropolitana de Fortaleza...................

1/200

13

270

4792

14 731

Rio Grande do Norte...........................................

1/450

15

99

1996

6 168

Paraíba..............................................................

1/450

16

108

2399

7 329

Pernambuco......................................................

1/500

44

472

8342

26 263

Região Metropolitana de Recife.......................

1/200

14

314

5386

16 709

Alagoas.............................................................

1/450

12

91

1846

6 388

Sergipe..............................................................

1/300

11

83

1927

5 843

Bahia.................................................................

1/450

66

614

12396

36 735

1/200

10

303

5473

15 497

1/550

123

779

12973

36 574
12 124

Região Metropolitana de Salvador...................
Minas Gerais......................................................
Região Metropolitana de Belo Horizonte...........

1/350

26

248

4294

Espírito Santo....................................................

1/450

19

137

2630

6 952

Rio de Janeiro....................................................

1/400

43

619

10935

24 852

Região Metropolitana do Rio de Janeiro...........

1/550

19

438

7234

16 741

1/800

110

927

16571

45 598

1/800

35

463

7721

21 974

1/550

69

436

6890

19 451

1/350

20

161

2743

7 822

Santa Catarina...................................................

1/550

28

169

3598

9 966

Rio Grande do Sul..............................................

1/550

75

648

11615

30 426

São Paulo..........................................................
Região Metropolitana de São Paulo.................
Paraná...............................................................
Região Metropolitana de Curitiba.....................

Região Metropolitana de Porto Alegre..............

1/200

29

397

7002

18 928

Mato Grosso do Sul............................................

1/300

16

128

2420

6 792

Mato Grosso .....................................................

1/300

21

147

2822

8 530

Goiás.................................................................

1/300

41

321

6135

16 012

Distrito Federal...................................................

1/200

1

197

3509

10 544

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.
Nota: A composição da amostra da Unidade da Federação inclui a Região Metropolitana

