
ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

 Os termos abaixo indicam os setores econômicos em que ocorrem as atividades 

dos órgãos ou empresas denunciados nos procedimentos administrativos instaurados 

pelo Ministério Público do Trabalho da 15ª Região – Campinas. A tabela indica o termo 

utilizado para registrar a atividade econômica na ficha correspondente a cada 

procedimento, uma descrição do campo da atividade e exemplos de desenvolvimento da 

atividade em rol não exaustivo. Essa tabela foi elaborada com base na Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0 – 2010) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), disponível em: 

http://cnae.ibge.gov.br/?option=com_cnae&view=estrutura&Itemid=6160&chave=&tip

o=cnae&versao_classe=7.0.0&versao_subclasse=9.1.0, consultada em 05/05/2016. 

 

ATIVIDADES DESCRIÇÕES EXEMPLOS 

Administração pública Atividades não mercantis de 
administração, regulamentação e 

fiscalização do setor público. 

Órgão dos poderes 
Executivo, Legislativo e 

Judiciário 

Agricultura Atividades de exploração 

ordenada de recursos naturais 
vegetais. 

Lavoura; cultivo 

florestal 

Comércio Atividades de compra e venda de 

mercadorias. 

Loja; restaurante; bar; 

mercado; padaria; 
farmácia 

Comunicações Atividades de criação e 

circulação de produtos de 

informação em mídias. 

Jornal; rádio; televisão; 

internet 

Construção civil Atividades de construção de 

edifícios e infraestrutura. 

Prédio; estrada; ponte; 

ferrovia; aeroporto 

Educação Atividades de ensino público e 

privado em qualquer nível e para 
qualquer finalidade. 

Escola; creche; 

universidade 

Extrativismo Atividades de coleta de produtos 

animais, vegetais ou minerais. 

Caça; extrativismo 

vegetal; mineração; 

pesca 
 

Finanças Atividades de transações 

financeiras. 

Bancos; seguradoras 

Indústria Atividades que envolvem a 

transformação física, química e 

biológica de materiais com a 

finalidade de se obterem 
produtos novos. 

Alimento; bebida; metal; 

móvel; veículo; têxtil; 

vestuário; eletrônico; 

químico; couro 

Limpeza Atividades de coleta, tratamento 

e disposição de resíduos e de 

limpeza pública. 

Aterro; esgoto; 

reciclagem 
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Pecuária Atividades de criação e de 

produção animal. 

Bovino; caprino; ovino; 

suíno; ave 

Saúde e serviços sociais Atividades de atenção à saúde 
humana e de serviços sociais. 

Hospital; ambulatório; 
consultório; clínica; 

maternidade; asilo; 

instituição de caridade 

ou de assistência social 

Serviços Atividades variadas de prestação 

de serviços. 

Aluguel; clube de lazer; 

clube de desporto; 

instituição religiosa; 
imobiliária; informática; 

pesquisa e 

desenvolvimento; 

segurança; estética e 
outros serviços pessoais 

Serviços domésticos Atividades realizadas nos 

domicílios por empregados 

contratados pelas famílias. 

Doméstica; diarista; 

motorista; jardineiro 

Transporte Atividades de transporte de 

passageiros ou mercadorias. 

Ferroviário; rodoviário; 

aquaviário; aéreo; carga 

e descarga (porto) 

 


