
  

Revisão 2007 da CNAERevisão 2007 da CNAE



  

CNAE: Classificação Nacional de  CNAE: Classificação Nacional de  
                        Atividades Econômicas Atividades Econômicas 

• Marco para os sistemas de 
informações econômicas do país

• Implementação: 1995



  

CNAE: antecedentesCNAE: antecedentes

• Situação prévia: falta de padronização 
nacional e de harmonização internacional

• Condicionantes da mudança 

• Processo de mudança ⇒ CNAE



  

Características da experiência brasileira Características da experiência brasileira 

IBGE + órgãos públicos + entidades privadas 

Comissão Nacional de Classificação Concla

Subcomissão Técnica 
⇒ definição de subclasses para uso da 

administração pública



  

Padrão de relacionamento Padrão de relacionamento 
CNAE X ISIC/CIIUCNAE X ISIC/CIIU

Níveis de agregação:

1º (Seção) e 2º (Divisão)

3º (Grupo) e 4º (Classe)

CNAE = ISIC

CNAE  + desagregada, 
mantida correspondência 
com a ISIC

5º (subclasse) Detalhamento para uso da 
administração pública



  

CNAE: extensão do usoCNAE: extensão do uso

 Sistema estatístico 
     Implementação: a partir de 1995

Situação atual: 

todas as estatísticas econômicas do país 
referenciadas à  CNAE



  

 Gestores de cadastros e registros de PJ
Implementação progressiva: 
    Federal:    1995
    Estadual e Municipal:   1998

Situação atual: 
     Federal e Estadual: esfera tributária e 
     outras nos municípios: em progresso

CNAE: extensão do usoCNAE: extensão do uso



  

Revisão 2007 da CNAE:  por que?Revisão 2007 da CNAE:  por que?  

• mudanças na estrutura da economia

• novos enfoques analíticos

• harmonização internacional - CIIU/ISIC 4



  

Revisão 2007 da CNAE: princípios Revisão 2007 da CNAE: princípios 

• Relevância

• Continuidade

• Comparabilidade internacional



  

Revisão 2007 da CNAE: calendário Revisão 2007 da CNAE: calendário 

• 2003-2004: discussões internas no IBGE e 
                       na Subcomissão

• 2005: discussão com entidades públicas 
              e privadas – grupos setoriais

• 2006: proposta CNAE 2.0
              aprovação na Concla  Res. Nº 01/06
              documentação no site 
              www.ibge.gov.br/concla

http://www.ibge.gov.br/concla
http://www.ibge.gov.br/concla


  

Revisão 2007 da CNAE: principais Revisão 2007 da CNAE: principais 
mudanças mudanças 

• Grandes categorias = ISIC/CIIU 4

     ⇒ Seção de Informação e Comunicação

⇒ Expansão das categorias das atividades 
  

     de serviços

⇒ Seção para atividades ligadas ao meio  
     ambiente



  

• nas categorias mais detalhadas: 

 ⇒ atendimento a demandas
 
 ⇒ melhoria da definição das categorias

Revisão 2007 da CNAE: principais Revisão 2007 da CNAE: principais 
mudanças mudanças 



  

Revisão 2007 da CNAE: extensão das Revisão 2007 da CNAE: extensão das 
mudanças mudanças 

• Nos níveis mais detalhados (codificação)
      ⇒ implicações nos cadastros
           passagem automática 67% classes
                                                  80% subclasses

• Nos níveis mais agregados
 ⇒ implicações no âmbito das pesquisas 

          econômicas e nas séries temporais



  

Princípios orientadores da transição Princípios orientadores da transição 
para CNAE 2.0para CNAE 2.0

• Transição sincronizada nos sistemas 
usuários da CNAE

• Continuidade das séries históricas

• Transparência de ações



  

CNAE 2.0: calendário da implementaçãoCNAE 2.0: calendário da implementação  

2007 – cadastros e registros da  
            administração pública 

2007-2013 – sistema estatístico



  

CNAE 2.0: implementação no sistema CNAE 2.0: implementação no sistema 
estatísticoestatístico
 2007              Censo agropecuário

 2007/2008     Cadastro de Empresas do IBGE 

 2008-2010     Pesquisas econômicas

 2010              Censo Demográfico

 2010-2013     Contas Nacionais ano-base 2010



  

Revisão 2007 da CNAE: desafios e Revisão 2007 da CNAE: desafios e 
oportunidades oportunidades 

• Sincronia/continuidade das séries

• Melhoria na atribuição do código 
CNAE/desenvolvimento novos 
instrumentos

• Extensão do uso da CNAE



  

Obrigada!


