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Classificação e Estrutura Econômica Classificação e Estrutura Econômica 
do Paísdo País
Classificação X Estrutura Econômica do País

Exemplos:

Canadá

NAICS Code 
      321 Wood Product Manufacturing
      32111 Sawmills & Wood Preservation
      32121 Veneer/Plywood Engineered Wood Products
      321911 Wood Window & Door Manufacturing
      321919 Other Millwork
      321999 All Other Misc. Wood Product Manufacturing 



  

Classificação X Estrutura Econômica do País

Exemplos:

China 
Chinese Industrial Classification Code 

3741: Pedal Bicycle and Handicapped Vehicles
0,2% das receitas totais do setor industrial chinês em 2003

Brasil
CNAE

Tendência
Amarração entre os sistemas de classificação…Respeitando as 
estruturas econômicas nacionais…Mas por quê???- Próximo ítem: 
Estatísticas setoriais

Classificação e Estrutura Econômica Classificação e Estrutura Econômica 
do Paísdo País
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Reflexos da CNAE sobre as estatísticas Reflexos da CNAE sobre as estatísticas 
econômicas setoriaiseconômicas setoriais
A CNAE contempla todos os setores da economia

As CNAES permitem estabelecer balanços 
consolidados setoriais via dados das pesquisas

Sobre o desempenho econômico dos setores através do IBGE: 
 PIA-empresa; 
    PAC- Pesquisa Anual do Comércio e
 PAS – Pesquisa Anual do Setor Serviços

Sobre o número de empresas e o emprego formal do Ministério 
do Trabalho e Emprego:

 RAIS
 CAGED (mensal)



  

Permitem comparar o desempenho entre setores 
da economia brasileira:

 Já que não há sobreposição entre atividades na CNAE

Permitem comparar o desempenho de setores da 
economia brasileira com o mesmo setor em outros 
países – e assim, definir parâmetros

 Brasil X Estados Unidos
 Brasil X países da Europa
 Brasil X China…e outros que desenvolvam censos 
industriais
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 Reflexos sobre a fiscalização tributária 

Exemplos: Enquadramento no super-simples e data 
para recolhimento do ICMS

 Reflexos sobre a fiscalização trabalhista

Exemplo: SAT – Seguro de Acidentes do Trabalho: 
alíquota proporcional ao risco da atividade CNAE

A CNAE sob a Ótica da Atividade A CNAE sob a Ótica da Atividade 
Privada IndustrialPrivada Industrial  



  

  Classificação e Estrutura Econômica do País

  Reflexos da CNAE sobre as estatísticas  setoriais

  Reflexos sobre a fiscalização

 Tributária
 Trabalhista

  Reflexos sobre a adesão a sindicatos patronais

  O enquadramento correto

A CNAE sob a Ótica da Atividade A CNAE sob a Ótica da Atividade 
Privada IndustrialPrivada Industrial  



  

  Reflexos sobre a adesão a sindicatos 
patronais

Exemplos: Enquadramento nos sindicatos patronais e 
recolhimento da contribuição sindical
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Enquadramento correto nas CNAEsEnquadramento correto nas CNAEs

Algumas CNAES são perfeitas…

 A sua definição consegue reunir uma única atividade empresarial, 
sob o entendimento do empresário

Setores com economia de escopo (diversificação) : quanto mais 
abrangente a CNAE, mais perfeita…

Exemplos:
2121-1 - FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO 

HUMANO
1811-3 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS 

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS



  

Algumas CNAES são perfeitas…

 A sua definição consegue reunir uma única atividade empresarial, 
sob o entendimento do empresário

Setores com forte economia de escala : quanto mais específica 
a CNAE, mais perfeita…

Exemplo:
2840-2 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA

Enquadramento correto nas CNAEsEnquadramento correto nas CNAEs



  

Outras CNAES não são tão perfeitas…

O empresário percebe possibilidade de enquadramento em mais 
de uma CNAE 

 Quando o empresário encontra dificuldade de se localizar

1741-9 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, 
PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO 
INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO

Enquadramento incorreto nas CNAEsEnquadramento incorreto nas CNAEs



  

Mas muitas vezes a “imperfeição” não é da CNAE e 
sim do próprio sistema…

 Sistema de tributação  cheio de regras e excessões 

Carga tributária excessivamente elevada

Desinformação do empresário e do contador

Enquadramento incorreto nas CNAEsEnquadramento incorreto nas CNAEs



  

Conseqüências…

 O enquadramento, por parte do empresário,  ocorre em 
função de uma escolha do menor custo, ao invés do critério 
puramente  técnico

 As estatísticas setoriais (emprego, produção) ficam 
distorcidas
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Em caso de dúvidas no enquadramento…

 Consultar a lista de produtos do IBGE – “Prodlist”

CNAE

Produtos

Enquadramento correto nas CNAEsEnquadramento correto nas CNAEs


