
  

ESTAÇÃO E:ESTAÇÃO E:
INSTRUMENTOS DE APOIO ÀINSTRUMENTOS DE APOIO À
  ATRIBUIÇÃO DE CÓDIGOSATRIBUIÇÃO DE CÓDIGOS

  CNAECNAE



  

EQUIPEEQUIPE • Cezio  - RFB - PACezio  - RFB - PA

• Ailton – RFB – DFAilton – RFB – DF
• Bambace – RFB - SPBambace – RFB - SP
• Célia  - RFB – SPCélia  - RFB – SP
• Evandro  - SEFAZ – AMEvandro  - SEFAZ – AM
• Alexandre – RFB – DFAlexandre – RFB – DF
• Rose – SEFA - PARose – SEFA - PA
• Valéria  - RFB CEValéria  - RFB CE
• Wilson – SEFAZ – AMWilson – SEFAZ – AM
• Zuneide – RFB – PAZuneide – RFB – PA



  

Classificação corretaClassificação correta

• Descrição adequada da atividade;

• Observância das regras;

• Uso adequado dos instrumentos 
  de apoio



  

Recursos de navegação pela Estrutura da CNAERecursos de navegação pela Estrutura da CNAE



Instrumentos de apoio à 
codificação

- Banco de descritores;
- Manual de orientação; 
- Aplicativo de pesquisa; 
- Notas explicativas;
- Central de dúvidas e sugestões.



  

Banco de descritores de atividadesBanco de descritores de atividades

• lista de forma mais completa possível, as atividades que 
compõem cada classe e cada subclasse CNAE

• é o mecanismo de descrição das atividades que existem na 
prática (mundo real)

• é o mais exaustivo possível:

- Abrange distintas descrições referentes a uma mesma atividade
- Inclui termos regionais  
- Lista sinônimos 

É O INSTRUMENTO QUE APÓIA O MECANISMO DE 
BUSCA DO APLICATIVO “ PESQUISA CNAE “



Instrumentos de apoio à 
codificação

- Banco de descritores;
- Manual de orientação; 
- Aplicativo de pesquisa; 
- Notas explicativas;
- Central de dúvidas e sugestões.



Instrumentos de apoio à 
codificação

- Banco de descritores;
- Manual de orientação; 
- Aplicativo de pesquisa; 
- Assistente informatizado
- Notas explicativas;
- Central de dúvidas e sugestões.



  

Aplicativo Pesquisa CNAEAplicativo Pesquisa CNAE

OBJETIVO: facilitar a identificação do código CNAE através de 
um aplicativo informatizado

• Apresenta a estrutura da tabela, as notas explicativas e os 
descritores das classes e subclasses da versão 2.0

• Está disponível para consulta on-line no endereço eletrônico:

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

             e para download:

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

                 http://www.subcomissaocnae.pr.gov.br



  

Aplicativo Pesquisa CNAEAplicativo Pesquisa CNAE



  

Aplicativo Pesquisa CNAEAplicativo Pesquisa CNAE



  

Uso do aplicativo Pesquisa CNAEUso do aplicativo Pesquisa CNAE

Tela inicial - aplicativo on-lineTela inicial - aplicativo on-line
(Continua)



  

Recursos de busca em distintas versões da CNAERecursos de busca em distintas versões da CNAE

Uso do aplicativo Pesquisa CNAEUso do aplicativo Pesquisa CNAE

(Continuação)



  

Recursos de ajuda do aplicativo pesquisa CNAERecursos de ajuda do aplicativo pesquisa CNAE

Uso do aplicativo Pesquisa CNAEUso do aplicativo Pesquisa CNAE

(Continuação)



Instrumentos de apoio à 
codificação

- Banco de descritores;
- Manual de orientação; 
- Aplicativo de pesquisa; 
- Notas explicativas;
- Central de dúvidas e sugestões.



  

Exemplos de busca da atividade econômica Exemplos de busca da atividade econômica 
utilizando o aplicativoutilizando o aplicativo

Atividade econômica pesquisada:Atividade econômica pesquisada:    AçougueAçougue
(Continua)



  

Resultado da pesquisaResultado da pesquisa

Exemplos de busca da atividade econômica Exemplos de busca da atividade econômica 
utilizando o aplicativoutilizando o aplicativo

(Continuação)



  

Lista de atividades contidas no código encontradoLista de atividades contidas no código encontrado

Exemplos de busca da atividade econômica Exemplos de busca da atividade econômica 
utilizando o aplicativoutilizando o aplicativo

(Continuação)



  

Cuidados na busca da atividade econômicaCuidados na busca da atividade econômica

Evitar termos genéricos: p. ex. construção - 434 registrosEvitar termos genéricos: p. ex. construção - 434 registros (Continua)



  

Utilizando termos mais específicos - 2 registrosUtilizando termos mais específicos - 2 registros

Cuidados na busca da atividade econômicaCuidados na busca da atividade econômica
(Continuação)



  

Leitura da estrutura do código encontradoLeitura da estrutura do código encontrado

Esta subclasse compreende:
- Define o conteúdo central da subclasse

Esta subclasse compreende também:
- Indica as atividades limites não diretamente associada ao 
  conteúdo central da subclasse, porém nela compreendida

Esta subclasse não compreende:
- Indica as atividades que apesar de terem relação com a 
  subclasse, não estão compreendidas neste grupamento.  
  Neste caso, as notas indicam a outra subclasse que inclui  
  a referida atividade

Estrutura das Notas Explicativas da CNAEEstrutura das Notas Explicativas da CNAE
(Continua)



  

Exemplo de conteúdo das Notas ExplicativasExemplo de conteúdo das Notas Explicativas

Leitura da estrutura do código encontradoLeitura da estrutura do código encontrado

(Continuação)



  

1) Comércio de roupas
    descrições insuficientes para a pesquisa
    o correto seria:
    comércio varejo ou atacado de roupas

2) Agricultura
    Neste caso, especificar o tipo de cultivo, p. ex. milho, trigo, 
    soja, etc.

3) Transporte rodoviário
    descrições insuficientes para a pesquisa
    Especificar a categoria de transporte, p. ex. passageiros ou 
    cargas

O que deve ser evitado na pesquisa de atividadeO que deve ser evitado na pesquisa de atividade

Leitura da estrutura do código encontradoLeitura da estrutura do código encontrado

(Continuação)



  

4) Instalações prediais
    descrições insuficientes para a pesquisa
    Especificar se elétricas ou hidráulicas

5) Ensino/educação
    Especificar se infantil, fundamental, médio ou superior

O que deve ser evitado na pesquisa de atividadeO que deve ser evitado na pesquisa de atividade

Leitura da estrutura do código encontradoLeitura da estrutura do código encontrado
(Continuação)











Atividade a ser codificada:

“Beneficiamento da castanha-do-pará”







  







  







  







Atividade a ser codificada:

“Instalação de cabos para comunicação”



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



















Instrumentos de apoio à 
codificação

- Banco de descritores;
- Manual de orientação; 
- Aplicativo de pesquisa; 
- Notas explicativas;
- Roteiro de Procedimentos
- Central de dúvidas e sugestões.



Conclusão:

- Uso dos instrumentos de apoio 
   garante a homogeneidade de critérios 
   e interpretações na aplicação da 
   tabela;

Automatização e melhoria da qualidade
 da informação  >> 

Sistema Único de Codificação


