
	

CNAE	–	TP	EVENTOS		

1. CNAE	–	83.30-0/01	|	SERVIÇOS	DE	ORGANIZAÇÃO	DE	FEIRAS,	
CONGRESSOS,	EXPOSIÇÕES	E	FESTAS		
Esta subclasse compreende: - as atividades de organização e promoção de 
feiras, leilões, congressos, convenções, conferências e exposições comerciais 
e profissionais, incluindo ou não o fornecimento de pessoal para operar a 
infraestrutura dos lugares onde ocorrem esses eventos: - a gestão de espaço 
para exposição para uso de terceiros: - a organização de festas e eventos, 
familiares ou não, inclusive festas de formaturas. 

2. CNAE	-	73.12-2/00	|	AGENCIAMENTO	DE	ESPAÇOS	PARA	
PUBLICIDAD,	EXETO	EM	VEÍCULO	DE	COMUNICAÇÃO	
	Esta subclasse compreende: 
- o aluguel e revenda de espaços físicos para publicidade em: 
- espaços externos ou equipamentos urbanos, como: outdoors, busdoors, 
painéis eletrônicos, empena de prédios, cartazes ou triedros em táxis, etc.: 
- espaços internos em painéis de trens, ônibus, metrôs, aeronaves, etc. 
Esta subclasse compreende também: 
- as atividades de gestão de infraestrutura de publicidade para terceiros, sob 
contrato 

3. CNAE	-	73.12-2/03	–	MARKETING	DIRETO		
Esta subclasse compreende: 

a publicidade por mala direta, por telefone, em visitas de representantes (de 
laboratórios farmacêuticos, de empresas de produtos de beleza, etc.)	
	

4. CNAE	-	73.12-2/02–	PROMOÇÃO	E	VENDAS	
Esta subclasse compreende: 

a promoção de vendas e a publicidade no local da venda  

a distribuição ou entrega de material publicitário (fullfilment). 
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5. CNAE	-	82.99-7/07	–	SALA	DE	ACESSO	A	INTERNET	
Esta subclasse compreende: 

 as atividades realizadas mediante o uso de computadores e periféricos, 
conectados ou não a redes de comunicação, que propiciam a clientes 
serviços, tais como: 
- acesso à internet para consultas, envio de e-mails ou qualquer outra 
finalidade: 
- digitação e impressão de material para diversas finalidades: 
- outros usos de computadores e periféricos 
Esta subclasse compreende também: 
- os postos telefônicos. 

	

6. CNAE	-	63.19-4/00–	PORTAIS,	PROVEDORES	DE	CONTEÚDO	E	
OUTROS	SERVIÇOS	DE	INFORMAÇÃO	NA	INTERNET		
Esta subclasse compreende: 

a operação de páginas de internet (websites) ou de ferramentas de busca 
(search engine) para gerar e manter grandes bases de dados de endereços e 
conteúdos de internet 
a operação de portais da internet que atualizam periodicamente seu 
conteúdo, como, por exemplo, os dos meios de comunicação. 

 

7. CNAE	-	62.09-1/00–	SUPORTE	TÉCNICO,	MANITENÇÃO	E	
OUTROS	SERVIÇOS	EM	TECNOLOGIA	DA	INFORMATICA	
Esta subclasse compreende: 

as atividades de assessoramento ao usuário na utilização de sistemas, 
remotamente ou em suas instalações, de modo a superar qualquer perda de 
performance ou dificuldade de utilização (help-desk)  

as atividades voltadas para solucionar os problemas que dificultem a 
navegabilidade entre as páginas ou impeçam o usuário da plena utilização do 
website 

 a recuperação de panes informáticas  

o serviço de instalação de equipamentos de informática e programas de 
computador. 

 

 



	

3	

 

8. CNAE	-	73.19-0/99–	OUTRAS	ATIVIDADES	DE	PUBLICIDADE	
NÃO	ESPECIFICADAS	ANTERIORMENTE	
Esta subclasse compreende: 

a publicidade aérea 

os serviços de alto-falante e de sonorização (uso de alto-falantes) em 
veículos motorizados ou não, com a finalidade de publicidade. 

 

 

 

 

	


