MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONCLA - COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO
Divulgou a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0
Decreto n.º 3.500, de 9 de junho de 2000.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO –
CONCLA, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1º Aprovar e divulgar a estrutura completa da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE – versão 2.0, organizada em cinco níveis hierárquicos: seções,
divisões, grupos, classes e subclasses, sendo o detalhamento das subclasses destinado ao uso
da Administração Pública Brasileira.
Parágrafo único – o IBGE, como órgão gestor da CNAE, providenciará a
preparação e divulgação de documentação completa e de instrumentos de apoio ao uso da
CNAE.
Art. 2º A versão 2.0 da CNAE entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2007.
Parágrafo único – cabe aos órgãos gestores de cadastros e registros de
pessoa jurídica na Administração Pública, usuários da CNAE, tomar as providências para sua
implementação na data de entrada em vigor.
Eduardo Pereira Nunes - Presidente da CONCLA
Dessa forma demonstramos que as atividades do segmento gráfico estão
inseridas no Grupo da Indústria de Transformação que reproduziu o Decreto acima
mencionado com vigência a partir de 1º de Janeiro de 2007, ficando desta forma plenamente
caracterizado no CNAE, em suas Divisões 17, 18, 58 e 82, FABRICAÇÃO DE CELULOSE,
PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL, e – IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES, que
todos produtos impressos estão diretamente relacionados com o segmento das Indústrias
Gráficas.
Notas Explicativas:
A atividade de impressão compreende a contratação de um produto industrial
final pronto, onde o contratado é responsável por todo o processo, desde a aquisição da matériaprima até o produto final.
Esta divisão compreende a impressão, por qualquer processo (ofsete,
flexografia, serigrafia, etc), em qualquer material (papel, plástico, couro, tecidos, etc.) de
jornais, livros, revistas e outros periódicos, formulários, cartões comemorativos, etc. e as
atividades de apoio como pré-impressão, acabamentos, etc.
Esta divisão compreende também a reprodução de mídia gravada, tais como
CDs, gravações de vídeo, softwares, etc.
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Descrição dos Produtos da Indústria Gráfica

C

Unidade
de
medida

Segmento

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
17

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL
17.3

Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado
17.31-1

Fabricação de embalagens de papel
1731-1/00

Fabricação de embalagens de papel (quando impressas)

17.31-1

1731.2010

Embalagens diversas de papel (exceto sacos,
sacolas e bolsas), impressas

17.31-1

1731.9010

Serviço de confecção de embalagens de papel ou
serviços relacionados

17.31-1

1731.2040 Sacos, sacolas e bolsas de papel, impressos
17.32-0

t

Embalagens Impressas

Embalagens Impressas

t

Embalagens Impressas

Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
1732-0/00

Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão (quando impressas)

17.32-0

1732.2010

Caixas ou outras cartonagens dobráveis de papelcartão ou cartolina, impressas

t

Embalagens Impressas

17.32-0

1732.2030

Embalagens diversas de papel-cartão ou cartolina
(exceto cartonagens dobráveis), impressas

t

Embalagens Impressas

17.32-0

1732.9010

Serviço de confecção de embalagens de papelcartão ou cartolina ou serviços relacionados
17.33-8

Embalagens Impressas

Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
1733-8/00

Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado (quando impressas) 1\

17.33-8

1733.2010

Caixas de papelão ondulado ou corrugado,
impressas ou não

t

Embalagens Impressas

17.33-8

1733.2020

Embalagens diversas de papelão ondulado ou
corrugado (exceto caixas), impressas ou não

t

Embalagens Impressas

17.33-8

1733.9010

Serviço de confecção de embalagens de papelão
ondulado ou corrugado ou serviços relacionados

17.4
17.41-9
1741-9/01
1741-9/02

17.41-9

1741.2010 Agendas

17.41-9

1741.2020

17.41-9

17.41-9

Embalagens Impressas

Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão
ondulado
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para
uso comercial e de escritório
Fabricação de formulários contínuos
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso
comercial e de escritório, exceto formulário contínuo (quando impressos) 2\

mil

Cadernos

kg

Etiquetas Impressas

Artefatos diversos de papel utilizados para escrita
1741.2040 ou impressão, impressos, estampados ou
perfurados

kg

Impressos Comerciais e
de Papelaria

Artigos diversos para correspondência
1741.2050 (aerogramas, bilhetes-postais ou outros artigos
para correspondência)

Kg

Envelopes e Artigos para
Correspondência

Artefatos de papel ou papel-cartão gomado ou
adesivo em tiras ou em rolos
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17.41-9

1741.2060 Cadernos

Descrição dos Produtos da Indústria Gráfica

Cartonagens (caixas) para escritórios (caixas
1741.2070 classificadoras de cartas, arquivadores, guias e
semelhantes)
Cartonagens (caixas) para escritórios (caixas
1741.2070 classificadoras de cartas, arquivadores, guias e
semelhantes)

17.41-9

17.41-9

Classificadores para arquivos, capas para
encadernações, para processos, etc.

Unidade
de
medida

Segmento

mil

Cadernos

kg

Impressos Comerciais e
de Papelaria

kg

Impressos Comerciais e
de Papelaria

mil

Impressos Comerciais e
de Papelaria

17.41-9

1741.2080

17.41-9

1741.2090 Envelopes de papel, impressos

t

Envelopes e Artigos para
Correspondência

17.41-9

1741.2110 Etiquetas adesivas de papel, impressas

t

Etiquetas e Rótulos
Impressos

17.41-9

1741.2130 Etiquetas não adesivas (TAG) impressas ou não

t

Etiquetas e Rótulos
Impressos

17.41-9

1741.2150 Formulários contínuos impressos

t

Formulários

17.41-9

1741.2140 Folhas pautadas

kg

Cadernos

17.41-9

1741.2170 Impressos de papelaria, n.e.

mil

Impressos Comerciais e
de Papelaria

17.41-9

Serviço de confecção de artefatos de papel,
cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para
1741.9010
escritório (exceto envelopes); serviços
relacionados

17.41-9

1741.9020

Serviço de confecção de envelopes impressos ou
não

17.41-9

1741.9030

Serviço de confecção de formulários contínuos
impressos ou não ou serviços relacionados

17.41-9

Produtos diversos impressos para festas
17.42-7
17.42-7/99

18

Formulários

mil

Embalagens Impressas

kg

Embalagens Impressas

IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES
18.1

Atividade de impressão
18.11-3

18.11-3

Envelopes e Artigos para
Correspondência

Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário, não
especificados anteriormente (quando impressos)3\

Bandejas, travessas, pratos, copos e artigos
1742.2030 semelhantes de papel ou papel-cartão, impressos
ou não

17.42-7

Impressos Comerciais e
de Papelaria

1811.2010

Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
1811-3/01

Impressão de jornais

1811-3/02

Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

Bíblias, hinários e semelhantes, impressos sob
encomenda

mil

Editorial
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Segmento

mil

Editorial

mil

Editorial

Listas telefônicas e de endereços impressos sob
encomenda

mil

Editorial

1811.2050

Livros, brochuras ou impressos infantis, impressos
sob encomenda

mil

Editorial

18.11-3

1811.2060

Livros, brochuras ou impressos literários,
impressos sob encomenda

mil

Editorial

18.11-3

Livros, brochuras ou impressos semelhantes
1811.2070 (exceto literário, didáticos ou infantis), impressos
sob encomenda

mil

Editorial

18.11-3

1811.2080

mil

Editorial

mil

Editorial

mil

Editorial

mil

Editorial

mil

Editorial
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18.11-3

1811.2020

Catálogos de museus, bibliotecas e semelhantes,
impressos sob encomenda

18.11-3

1811.2030 Jornais impressos sob encomenda

18.11-3

1811.2040

18.11-3

18.11-3

18.11-3

Livros científico, técnico e profissional (CTP)
impressos sob encomenda

Livros ou outros impressos didáticos e
paradidáticos para o mercado (exceto para
1811.2090
programas governamentais), impressos sob
encomenda
Livros ou outros impressos didáticos e
1811.2100 paradidáticos para programas governamentais,
impressos sob encomenda
Obras cartográficas diversas (mapas, plantas
topográficas, etc.) impressos sob encomenda

18.11-3

1811.2110

18.11-3

Publicações de órgãos oficiais, textos de hinos,
1811.2120 teses científicas, monografias ou semelhantes,
impressos sob encomenda

18.11-3

1811.2130

Publicações periódicas (exceto revistas),
impressas sob encomenda

mil

Editorial

18.11-3

1811.2140

Revistas não periódicas de consumo, impressas
sob encomenda

mil

Editorial

18.11-3

1811.2150

Revistas não periódicas gratuitas (B to B e
customizadas), impressas sob encomenda

mil

Editorial

18.11-3

1811.2160

Revistas periódicas de consumo, impressas sob
encomenda

mil

Editorial

18.11-3

1811.2170

Revistas periódicas gratuitas (B to B e
customizadas), impressas sob encomenda

mil

Editorial

18.11-3

1811.9010

Serviços de impressão de jornais, revistas, livros,
lista telefônicas e produtos semelhantes
18.12-1

Impressão de material de segurança
1812-1/00

18.12-1

Editorial

Impressão de material de segurança 4\

Cartões magnéticos gravados, com suporte de
qualquer material, inclusive cartão telefônico
1812.2010
(phone card e para usar em ligações, através de
raspagem)

mil

Impressos de Segurança
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Unidade
de
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Segmento

Impressos de segurança (cheques, cautelas,
títulos ao portador, selos postais, fiscais, etc.)

mil

Impressos de Segurança

1812.2030

Impressos fiscais padronizados ou personalizados
(guias e formulários fiscais, recibos, DARF's, etc.)

mil

Impressos de Segurança

18.12-1

1812.2040

Papel-moeda (cédulas), impressos sob
encomenda

mil

Impressos de Segurança

18.12-1

1812.9010 Serviços de impressão de material de segurança

CNAE
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18.12-1

1812.2020

18.12-1
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18.13-0

Impressos de Segurança

Impressão de materiais para outros usos
1813-0/01

Impressão de material para uso publicitário 5\

1813-0/99

Impressão de material para outros usos 6\

mil

Impressos Comerciais e
de Papelaria

Cartões de visitas, felicitações, postais, estampas,
gravuras, decalcomanias, etc.

mil

Impressos Comerciais e
de Papelaria

1813.2030

Contas telefônicas, extratos bancários e outros
impressos de dados variáveis transacionais

um

Promocional e
Transacional

18.13-0

1813.2040

Dados variáveis impressos sob encomenda,
exceto transacionais

um

Promocional e
Transacional

18.13-0

1813.2050

Etiquetas e rótulos impressos em suporte de
plástico ou de outro material, exceto papel

um

Etiquetas Impressas

18.13-0

1813.2060

Impressos em materiais diversos (plástico, tecido,
couro, etc.), exceto papel

mil

Promocional e
Transacional

18.13-0

Impressos padronizados para uso comercial
1813.2070 (formulários em bloco, blocos de encomendas, de
recibos, de apontamentos, etc, não fiscais)

mil

Impressos Comerciais e
de Papelaria

18.13-0

Impressos para adesivação de veículos (carros,
1813.2080 ônibus, trens, etc.) ou outros impressos para
sinalização

mil

Promocional e
Transacional

18.13-0

Impressos para fins publicitários ou promocionais
1813.2090 em filmes, lona vinílica, polipropileno, vinil adesivo,
etc. (banners, backlit, frontlit, etc.).

mil

Promocional e
Transacional

18.13-0

Impressos para fins publicitários ou promocionais
em papel ou suporte celulósico (catálogos,
1813.2100
cartazes, folhetos, encartes, outdoors, mala direta,
etc.).

mil

Promocional e
Transacional

18.13-0

1813.2110 Impressos para uso escolar (exceto cadernos)

mil

Impressos Comerciais e
de Papelaria

18.13-0

Impressos para uso industrial (capas de CD, DVD
1813.2120 ou semelhantes, bulas, manuais de instrução,
etc.).

mil

Promocional e
Transacional

18.13-0

1813.2130 Materiais em serigrafia (silk - screen)

mil

Promocional e
Transacional

18.13-0

1813.2140 Rótulos adesivos de papel, impressos

um

Etiquetas adesivas

18.13-0

1813.2010 Calendários de qualquer espécie

18.13-0

1813.2020

18.13-0
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um

Etiquetas adesivas
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18.13-0

1813.2150 Rótulos não adesivos de papel, impressos

18.13-0

1813.9010

Serviços de impressão de caixas ou embalagens
diversas de papelão ondulado ou corrugado

Embalagens

18.13-0

1813.9020

Serviços de impressão de caixas ou embalagens
diversas de papel-cartão ou cartolina

Embalagens

18.13-0

1813.9030

Serviços de impressão de embalagens diversas de
papel

Embalagens

18.13-0

1813.9040

Serviços de impressão de materiais para usos
diversos, n.e.

Descrição dos Produtos da Indústria Gráfica

18.2

Promocional e
Transacional

Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos
18.21-1

Serviços de pré-impressão
1821-1/00

Serviços de pré-impressão

18.21-1

1821.2010 Chapas para impressão ofsete (offset)

kg

Pré Impressão

18.21-1

1821.2020

Cilindros para rotogravura e outros usados em
impressão ou acabamento

kg

Pré Impressão

18.21-1

1821.2030

Clichês metálicos, fotopoliméricos ou outros
materiais

kg

Pré Impressão

18.21-1

1821.2040 Matrizes para impressão, n.e.

kg

Pré Impressão

18.21-1

Serviço de pré-impressão como: editoração
1821.9020 eletrônica, digitalização, tratamento de imagens
e/ou geração de fotolitos e semelhantes
18.22-9

Pré Impressão

Serviços de acabamentos gráficos
1822-9/00

Serviços de acabamentos gráficos

Serviços de acabamentos e beneficiamentos
1822.9010 gráficos (pautação, corte, vinco, costura, colagem,
plastificação etc.)

18.22-9
J

Acabamentos

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
58

EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
58.2

Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas e outras publicações
58.21-2

Edição integrada à impressão de livros
5821-2/00

Edição integrada à impressão de livros

58.21-2

5821.2010

Dicionários ou enciclopédias, mesmo em
fascículos, editados e impressos

mil

Produtos Editoriais

58.21-2

5821.2020

Livros constituídos por gravuras ou ilustrações,
editados e impressos

mil

Produtos Editoriais

58.21-2

5821.2030

Livros científicos, técnicos e profissionais (CTP),
editados e impressos

mil

Produtos Editoriais

58.21-2

5821.2040

Livros de qualquer gênero (literário, didático, etc.),
em folhas soltas, editados e impressos

mil

Produtos Editoriais

PRODLIST-Indústria 2007
Unidade
de
medida

Segmento

Livros, brochuras ou impressos didáticos e
5821.2050 paradidáticos para o mercado (exceto para
programas governamentais), editados e impressos

mil

Produtos Editoriais

58.21-2

Livros, brochuras ou impressos didáticos e
5821.2060 paradidáticos para programas governamentais,
editados e impressos

mil

Produtos Editoriais

58.21-2

5821.2070

Livros, brochuras ou impressos infantis, mesmo
com ilustrações móveis, editados e impressos

mil

Produtos Editoriais

58.21-2

5821.2080

Livros, brochuras ou impressos literários, editados
e impressos

mil

Produtos Editoriais

mil

Produtos Editoriais

mil

Produtos Editoriais

mil

Produtos Editoriais
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Livros, brochuras ou impressos semelhantes
5821.2090 (exceto literário, didáticos ou infantis), editados e
impressos
Obras cartográficas diversas (mapas murais,
5821.2100 plantas topográficas, globos, etc.), editados e
impressos
Publicações de órgãos oficiais, teses científicas,
catálogos de museus ou de bibliotecas,
5821.2110
publicações destinadas a consultas e semelhantes,
editadas e impressas

58.21-2

58.21-2

58.21-2

58.23-9

Edição integrada à impressão de revistas
5823-9/00

Edição integrada à impressão de revistas

58.23-9

5823.2010

Publicações periódicas (exceto revistas), editadas
e impressas

mil

Produtos Editoriais

58.23-9

5823.2020

Revistas periódicas de consumo, editadas e
impressas

mil

Produtos Editoriais

58.23-9

5823.2030

Revistas periódicas gratuitas (B to B e
customizadas), editadas e impressas

mil

Produtos Editoriais

58.23-9

5823.2040

Revistas não periódicas de consumo, editadas e
impressas

mil

Produtos Editoriais

58.23-9

5823.2050

Revistas não periódicas gratuitas (B to B e
customizadas), editadas e impressas

mil

Produtos Editoriais

58.29-8

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
5829-8/00

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

58.29-8

5829.2010

Listas telefônicas, listas de produtos e serviços ou
publicações semelhantes, editados e impressos

mil

Produtos Editoriais

58.29-8

5920.2020

Música manuscrita ou impressa, ilustrada ou não
(partituras, etc.)

mil

Produtos Editoriais

Fonte: Comissão Nacional de Classificação (Concla).

Tabela: Estrutura detalhada CNAE 2.0 e subclasses da reprografia
código CNAE 2.0
Denominação
Seção

Divisão

Grupo

Classe

Subclasse
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

N

Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados
Principalmente às Empresas

82

Serviços de Escritório e Apoio Administrativo

82.3

Fotocópias, Preparação de Documentos e Outros Serviços Especializados de Apoio
Administrativo

82.19-9
82.19-9/01

Fotocópias

Fonte: Comissão Nacional de Classificação (CONCLA).
1\ Somente a produção de embalagens em papelão ondulado, quando impressos.
2\ Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: artefatos diversos de papel utilizados para escrita ou impressão (impressos, estampados ou perfurados),
artigos diversos para correspondência (aerogramas, bilhetes-postais ou outros artigos para correspondência), cartonagens (caixas) para escritórios,
classificadores para arquivos, capas para encadernações, para processos, etc., envelopes de papel impressos, etiquetas adesivas de papel impressas,
etiquetas não adesivas (TAG) impressas ou não, folhas pautadas, serviço de confecção de artefatos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para
escritório (exceto envelopes), serviço de confecção de envelopes impressos, etc.
3\ Somente a produção de: bandejas, travessas, pratos, copos e artigos semelhantes de papel ou papel-cartão, quando impressos.
4\ Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: impressos de segurança (talonários de cheques, ações, títulos ao portador, cautelas, cartões magnéticos e
telefônicos, holografias, selos, bilhetes eletromagnéticos, etc.)
5\ Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: impressos publicitários ou promocionais (calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais,
catálogos de arte, tablóides e encartes, kits promocionais, banners, outdoors, malas diretas, etc.)
6\ Esta CNAE inclui os seguintes produtos gráficos: impressos para usos diversos (cardápios, cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites,
etc.), e impressos de dados variáveis transacionais (contas telefônicas, extratos bancários).
Fonte: Comissão Nacional de Classificação (CONCLA).

