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dic CNAE1d3

		CNAE1d3-000		industria de transormação

		CNAE1d3-151		abate e preparação de produtos de carne e de pescado

		CNAE1d3-152		processamento, preservação e produção de conservas de frutas, legumes e outros vegetais

		CNAE1d3-153		produção de óleos e gorduras vegetais e animais

		CNAE1d3-154		laticínios

		CNAE1d3-155		moagem, fabricação de produtos amiláceos e de rações balanceadas para animais

		CNAE1d3-156		fabricação e refino de açúcar

		CNAE1d3-157		torrefação e moagem de café

		CNAE1d3-158		fabricação de outros produtos alimentícios

		CNAE1d3-159		fabricação de bebidas

		CNAE1d3-160		fabricação de produtos do fumo

		CNAE1d3-171		beneficiamento de fibras têxteis naturais

		CNAE1d3-172		fiação

		CNAE1d3-173		tecelagem - inclusive fiação e tecelagem

		CNAE1d3-174		fabricação de artefatos têxteis, incluindo tecelagem

		CNAE1d3-175		acabamentos em fios, tecidos e artigos têxteis, por terceiros

		CNAE1d3-176		fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos - exceto vestuário - e de outros artigos têxteis

		CNAE1d3-177		fabricação de tecidos e artigos de malha

		CNAE1d3-181		confecção de artigos do vestuário

		CNAE1d3-182		fabricação de acessórios do vestuário e de segurança profissional

		CNAE1d3-191		curtimento e outras preparações de couro

		CNAE1d3-192		fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro

		CNAE1d3-193		fabricação de calçados

		CNAE1d3-201		desdobramento de madeira

		CNAE1d3-202		fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado - exceto móveis

		CNAE1d3-211		fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

		CNAE1d3-212		fabricação de papel, papelão liso, cartolina e cartão

		CNAE1d3-213		fabricação de embalagens de papel ou papelão

		CNAE1d3-214		fabricação de artefatos diversos de papel, papelão, cartolina e cartão

		CNAE1d3-221		edição; edição e impressão

		CNAE1d3-222		impressão e serviços conexos para terceiros

		CNAE1d3-223		reprodução de materiais gravados

		CNAE1d3-231		coquerias

		CNAE1d3-232		fabricação de produtos derivados do petróleo

		CNAE1d3-233		elaboração de combustíveis nucleares

		CNAE1d3-234		produção de álcool

		CNAE1d3-241		fabricação de produtos químicos inorgânicos

		CNAE1d3-242		fabricação de produtos químicos orgânicos

		CNAE1d3-243		fabricação de resinas e elastômeros

		CNAE1d3-244		fabricação de fibras, fios, cabos e filamentos contínuos artificiais e sintéticos

		CNAE1d3-245		fabricação de produtos farmacêuticos

		CNAE1d3-246		fabricação de defensivos agrícolas

		CNAE1d3-247		fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria

		CNAE1d3-248		fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins

		CNAE1d3-249		fabricação de produtos e preparados químicos diversos

		CNAE1d3-251		fabricação de artigos de borracha

		CNAE1d3-252		fabricação de produtos de plástico

		CNAE1d3-261		fabricação de vidro e de produtos do vidro

		CNAE1d3-262		fabricação de cimento

		CNAE1d3-263		fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e estuque

		CNAE1d3-264		fabricação de produtos cerâmicos

		CNAE1d3-269		aparelhamento de pedras e fabricação de cal e de outros produtos de minerais não-metálicos

		CNAE1d3-271		produção de ferro-gusa e de ferroligas

		CNAE1d3-272		siderurgia

		CNAE1d3-273		fabricação de tubos - exceto em siderúrgicas

		CNAE1d3-274		metalurgia de metais não-ferrosos

		CNAE1d3-275		fundição

		CNAE1d3-281		fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada

		CNAE1d3-282		fabricação de tanques, caldeiras e reservatórios metálicos

		CNAE1d3-283		forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais

		CNAE1d3-284		fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas manuais

		CNAE1d3-288		manutenção e reparação de tanques, caldeiras e reservatórios metálicos

		CNAE1d3-289		fabricação de produtos diversos de metal

		CNAE1d3-291		fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão

		CNAE1d3-292		fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral

		CNAE1d3-293		fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e obtenção de produtos animais

		CNAE1d3-294		fabricação de máquinas-ferramenta

		CNAE1d3-295		fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e construção

		CNAE1d3-296		fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso específico

		CNAE1d3-297		fabricação de armas, munições e equipamentos militares

		CNAE1d3-298		fabricação de eletrodomésticos

		CNAE1d3-299		manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais

		CNAE1d3-301		fabricação de máquinas para escritório

		CNAE1d3-302		fabricação de máquinas e equipamentos de sistemas eletrônicos para processamento de dados

		CNAE1d3-311		fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos

		CNAE1d3-312		fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

		CNAE1d3-313		fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

		CNAE1d3-314		fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos

		CNAE1d3-315		fabricação de lâmpadas e equipamentos de iluminação

		CNAE1d3-316		fabricação de material elétrico para veículos - exceto baterias

		CNAE1d3-318		manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos

		CNAE1d3-319		fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos

		CNAE1d3-321		fabricação de material eletrônico básico

		CNAE1d3-322		fabricação de aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e de transmissores de televisão e rádio

		CNAE1d3-323		fabricação de aparelhos receptores de rádio e televisão e de reprodução, gravação ou amplificação de som e vídeo

		CNAE1d3-329		manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos de telefonia e radiotelefonia e de transmissores de televisão e rádio - exceto telefones

		CNAE1d3-331		fabricação de aparelhos e instrumentos para usos médicos-hospitalares, odontológicos e de laboratórios e aparelhos ortopédicos

		CNAE1d3-332		fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exceto equipamentos para controle de processos industriais

		CNAE1d3-333		fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial e controle do processo produtivo

		CNAE1d3-334		fabricação de aparelhos, instrumentos e materiais ópticos, fotográficos e cinematográficos

		CNAE1d3-335		fabricação de cronômetros e relógios

		CNAE1d3-339		manutenção e reparação de equipamentos médico-hospitalares, instrumentos de precisão e ópticos e equipamentos para automação industrial

		CNAE1d3-341		fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários

		CNAE1d3-342		fabricação de caminhões e ônibus

		CNAE1d3-343		fabricação de cabines, carrocerias e reboques

		CNAE1d3-344		fabricação de peças e acessórios para veículos automotores

		CNAE1d3-345		recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores

		CNAE1d3-351		construção e reparação de embarcações

		CNAE1d3-352		construção, montagem e reparação de veículos ferroviários

		CNAE1d3-353		construção, montagem e reparação de aeronaves

		CNAE1d3-359		fabricação de outros equipamentos de transporte

		CNAE1d3-361		fabricação de artigos do mobiliário

		CNAE1d3-369		fabricação de produtos diversos

		CNAE1d3-371		reciclagem de sucatas metálicas

		CNAE1d3-372		reciclagem de sucatas não-metálicas
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B3 PLV1S3A

				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		CNAE1d3-000		31.25		35.21		36.20		43.25		49.64		54.63		62.16		70.01		78.35		79.91		83.45		86.13

		CNAE1d3-151		21.06		25.33		25.12		29.11		25.08		35.99		43.22		51.82		54.24		51.21		50.83		50.72

		CNAE1d3-152		34.20		31.14		34.32		43.70		31.91		33.92		52.84		52.74		37.98		40.27		55.53		62.79

		CNAE1d3-153		71.38		85.31		66.35		72.17		80.03		146.51		179.89		288.47		276.88		271.71		214.68		186.18

		CNAE1d3-154		42.83		41.67		47.62		40.10		44.58		44.43		64.42		55.42		53.30		70.21		80.71		95.33

		CNAE1d3-155		24.06		39.83		47.15		50.69		44.14		48.73		58.64		70.40		70.84		73.65		80.16		87.59

		CNAE1d3-156		8.77		20.05		23.23		28.59		32.71		45.73		43.83		41.82		40.36		42.70		51.87		33.15

		CNAE1d3-157		32.53		39.82		35.29		34.53		34.78		40.59		40.99		41.73		52.41		55.10		57.52		67.84

		CNAE1d3-158		17.53		22.32		20.44		32.03		27.53		30.64		28.84		41.16		42.76		35.11		37.92		42.18

		CNAE1d3-159		56.96		59.94		63.70		63.02		81.02		86.17		102.11		94.45		119.40		114.31		147.59		161.88

		CNAE1d3-160		69.29		61.32		65.35		94.36		88.22		99.61		120.17		115.87		126.76		118.84		133.30		163.66

		CNAE1d3-171		18.32		11.75		13.64		19.05		21.34		29.52		25.03		40.32		33.81		30.37		25.85		30.23

		CNAE1d3-172		19.84		18.99		18.08		24.65		26.44		25.54		28.32		28.57		38.65		33.17		33.90		33.94

		CNAE1d3-173		19.63		20.19		24.51		33.00		32.55		28.35		35.30		40.56		43.37		44.04		44.51		44.46

		CNAE1d3-174		18.41		20.23		19.17		21.63		20.35		32.60		31.79		34.58		33.96		32.38		32.09		34.08

		CNAE1d3-175		12.49		16.29		17.87		18.14		18.35		16.49		18.49		17.31		22.22		21.62		24.38		23.45

		CNAE1d3-176		18.52		20.98		19.04		25.67		27.92		24.59		31.61		30.88		36.15		35.46		36.89		33.94

		CNAE1d3-177		19.00		21.66		23.72		25.46		26.77		24.30		26.96		27.15		33.12		31.73		38.86		44.16

		CNAE1d3-181		10.09		10.31		11.48		11.61		11.62		12.51		12.18		13.04		13.60		15.35		16.14		20.64

		CNAE1d3-182		13.24		15.89		12.65		15.09		18.27		16.52		16.24		20.72		17.95		16.56		19.93		24.66

		CNAE1d3-191		14.64		15.65		16.17		19.17		19.87		30.70		36.11		37.07		40.23		36.35		35.20		34.51

		CNAE1d3-192		10.05		10.09		10.92		11.05		12.68		13.61		12.83		12.66		13.94		14.46		15.42		17.78

		CNAE1d3-193		13.65		13.12		13.00		14.59		15.11		16.26		19.13		19.43		19.75		19.44		21.52		21.93

		CNAE1d3-201		9.18		10.57		9.85		13.83		12.26		15.10		19.74		23.35		25.80		28.99		30.20		33.28

		CNAE1d3-202		12.60		13.03		12.42		17.42		18.04		21.69		26.66		32.84		38.01		34.46		37.85		40.08

		CNAE1d3-211		90.93		101.99		114.86		252.72		463.37		284.49		398.78		585.06		497.44		398.27		413.68		416.11

		CNAE1d3-212		45.03		51.31		61.97		70.37		93.33		110.01		147.55		167.50		178.82		157.00		180.92		181.40

		CNAE1d3-213		28.07		29.59		32.31		42.32		48.95		47.11		55.51		71.50		72.91		67.43		76.96		81.33

		CNAE1d3-214		42.59		42.94		43.32		51.15		61.29		50.81		55.39		71.57		72.18		77.18		88.20		83.21

		CNAE1d3-221		45.48		51.86		53.21		51.38		59.87		60.61		66.32		71.52		86.57		89.15		96.97		108.21

		CNAE1d3-222		26.40		27.62		28.21		28.73		30.95		31.93		30.84		34.40		43.50		49.81		48.39		53.36

		CNAE1d3-223		141.12		152.86		106.62		110.67		194.30		190.59		167.19		182.18		225.24		332.33		327.64		214.81

		CNAE1d3-231		7.63		13.44		10.58		23.12		32.06		37.40								61.48		53.18		44.11

		CNAE1d3-232		179.83		164.85		222.36		475.74		863.50		904.56		1,075.23		1,406.74		1,483.02		1,757.24		1,727.55		1,571.18

		CNAE1d3-233

		CNAE1d3-234		19.48		21.24		24.74		26.37		44.36		42.23		37.08		50.05		41.26		48.15		63.31		40.60

		CNAE1d3-241		77.96		77.04		71.20		114.06		116.68		140.39		147.37		220.68		234.53		163.18		208.52		250.87

		CNAE1d3-242		80.50		94.26		107.47		158.55		167.86		165.25		187.80		203.96		289.79		297.22		250.39		175.51

		CNAE1d3-243		97.03		113.41		145.97		203.76		213.98		248.71		229.79		270.81		299.22		238.57		206.25		385.03

		CNAE1d3-244		34.60		37.69		36.75		90.80		96.32		62.90		129.16		62.19		75.46		91.48		94.27		95.31

		CNAE1d3-245		75.06		79.98		84.22		95.56		89.17		83.98		106.13		112.54		120.18		150.51		170.65		169.75

		CNAE1d3-246		102.08		116.54		138.45		198.20		193.03		185.02		322.58		352.73		458.73		340.24		267.56		351.33

		CNAE1d3-247		58.94		66.27		59.41		69.40		71.46		73.52		79.34		82.40		72.10		72.02		89.85		95.22

		CNAE1d3-248		52.50		58.23		68.49		63.69		63.97		74.64		72.40		86.09		93.37		101.16		109.36		111.84

		CNAE1d3-249		50.92		52.12		60.49		82.74		74.86		94.65		123.09		104.28		118.14		109.86		116.65		116.93

		CNAE1d3-251		31.75		35.15		39.04		42.09		44.47		42.73		55.13		69.36		76.86		74.52		75.98		74.99

		CNAE1d3-252		25.63		25.50		24.99		29.23		30.95		32.38		36.88		41.66		46.72		49.68		50.70		51.85

		CNAE1d3-261		38.88		45.51		40.27		52.29		59.09		63.53		77.10		84.71		95.60		93.59		91.81		93.22

		CNAE1d3-262		79.33		103.85		137.65		156.14		202.58		283.51		317.90		316.09		310.30		218.90		246.99		257.48

		CNAE1d3-263		20.10		18.33		21.58		19.80		22.10		23.67		26.31		27.19		29.96		33.48		32.23		35.93

		CNAE1d3-264		14.20		15.32		14.80		15.71		16.06		17.10		20.12		22.73		26.15		27.04		29.64		31.59

		CNAE1d3-269		20.33		21.76		23.58		26.15		26.88		30.99		37.11		44.90		47.90		52.21		55.78		54.50

		CNAE1d3-271		67.69		75.17		75.82		91.51		142.89		154.67		223.88		128.45		208.58		150.66		141.57		182.56

		CNAE1d3-272		41.17		55.86		55.08		78.09		101.72		101.12		136.98		210.38		356.01		333.25		319.99		326.98

		CNAE1d3-273		30.82		40.36		46.83		40.64		54.13		62.43		77.22		96.57		103.37		106.64		100.32		129.05

		CNAE1d3-274		44.28		61.09		55.89		89.66		114.20		118.31		140.84		158.90		194.97		161.95		222.42		212.61

		CNAE1d3-275		14.00		16.77		16.12		18.05		19.27		21.67		23.38		32.12		37.06		42.05		45.83		53.51

		CNAE1d3-281		16.45		18.32		17.87		16.39		19.20		23.51		22.08		23.94		28.06		39.68		36.81		38.84

		CNAE1d3-282		30.82		30.69		33.02		28.33		31.44		39.81		32.56		47.22		45.61		51.27		64.70		74.23

		CNAE1d3-283		21.07		21.69		20.01		21.22		24.01		32.33		31.10		36.50		47.36		55.22		48.66		51.00

		CNAE1d3-284		29.30		28.44		28.66		38.50		34.37		39.10		43.30		45.36		48.18		53.35		55.15		60.89

		CNAE1d3-288																28.95		24.18		32.52		37.27		41.42

		CNAE1d3-289		24.73		26.85		28.91		31.10		32.32		35.47		38.83		46.09		52.25		60.35		55.52		57.61

		CNAE1d3-291		34.50		37.26		42.54		46.15		50.42		60.11		65.50		61.92		79.09		72.63		73.70		83.92

		CNAE1d3-292		31.20		35.75		35.33		37.48		41.44		43.10		47.87		54.90		55.97		62.98		70.80		77.97

		CNAE1d3-293		25.83		33.30		33.64		34.08		42.07		55.13		71.89		84.15		107.00		74.90		78.20		102.38

		CNAE1d3-294		29.24		33.47		33.70		38.84		38.53		44.23		49.29		60.08		72.96		69.19		76.55		75.88

		CNAE1d3-295		40.07		54.59		53.85		56.51		55.62		55.23		67.12		59.15		84.00		95.08		94.24		104.60

		CNAE1d3-296		27.62		32.93		28.81		31.45		33.82		39.58		42.99		48.30		55.19		53.98		57.15		61.05

		CNAE1d3-297		27.65		37.17		28.60		27.47		27.97		60.91		63.94		48.52		47.76		46.66		55.62		57.85

		CNAE1d3-298		53.14		48.10		42.32		48.27		52.75		63.27		77.13		62.78		70.11		78.91		90.63		93.13

		CNAE1d3-299																40.43		53.32		51.08		52.17		52.28

		CNAE1d3-301		62.67		109.20		71.94		87.74		289.82		45.23		105.67		124.84		75.59		66.18		54.33		66.33

		CNAE1d3-302		57.17		45.70		65.94		107.35		96.93		191.09		147.37		128.83		111.16		105.51		101.48		92.21

		CNAE1d3-311		26.69		29.33		36.00		40.42		46.49		55.54		55.68		59.60		53.99		64.91		76.92		76.65

		CNAE1d3-312		29.98		41.81		46.22		34.35		39.40		42.63		45.61		64.24		73.01		99.07		71.34		62.60

		CNAE1d3-313		39.26		44.16		50.64		52.16		49.40		63.53		47.73		56.10		72.61		81.29		91.26		94.35

		CNAE1d3-314		31.81		34.39		34.83		41.47		37.33		38.57		48.18		42.88		51.63		59.14		62.25		61.73

		CNAE1d3-315		21.10		21.87		24.40		26.02		28.22		26.77		39.19		52.19		48.77		40.20		43.03		49.07

		CNAE1d3-316		30.58		36.40		34.05		38.56		44.68		52.45		57.11		51.42		53.81		61.81		68.59		80.35

		CNAE1d3-318																27.25		34.76		46.18		47.23		47.86

		CNAE1d3-319		25.46		31.93		31.12		36.12		40.40		41.12		50.44		49.54		51.72		76.03		50.23		61.63

		CNAE1d3-321		45.38		51.46		43.50		48.49		54.07		52.30		61.08		53.26		71.51		61.50		81.29		92.31

		CNAE1d3-322		102.72		132.58		122.95		140.08		160.47		178.88		210.88		222.92		222.60		184.57		173.98		204.67

		CNAE1d3-323		66.54		49.50		47.53		56.15		90.09		81.45		102.35		90.61		108.70		132.23		136.27		102.80

		CNAE1d3-329																109.97		117.19		152.61		158.16		187.01

		CNAE1d3-331		25.11		27.56		27.13		31.42		38.05		38.00		46.51		45.81		57.86		66.70		66.18		62.35

		CNAE1d3-332		30.26		30.69		29.70		34.31		46.08		53.41		60.14		48.91		73.66		83.57		76.82		91.46

		CNAE1d3-333		34.08		43.14		47.27		47.42		60.54		53.41		49.70		53.74		60.59		60.18		73.26		70.75

		CNAE1d3-334		17.85		23.08		24.11		30.16		33.14		40.92		41.40		47.20		48.01		49.90		55.86		66.05

		CNAE1d3-335		60.53		58.28		60.16		60.80		66.14		76.90		78.93		70.61		79.22		90.47		87.60		113.17

		CNAE1d3-339																39.87		47.49		47.94		52.39		58.49

		CNAE1d3-341		75.52		79.44		92.14		71.84		106.87		114.37		147.05		169.61		216.60		213.08		251.51		289.49

		CNAE1d3-342		51.68		72.56		67.46		77.33		110.03		113.11		141.08		159.24		168.01		188.58		190.48		252.63

		CNAE1d3-343		22.45		24.69		24.15		26.58		36.24		37.41		40.31		41.86		49.81		48.67		53.03		54.77

		CNAE1d3-344		29.07		37.43		35.54		39.55		46.76		53.12		59.96		72.34		84.81		80.44		82.77		90.53

		CNAE1d3-345		12.23		11.70		11.54		12.20		13.52		13.80		16.11		16.55		19.48		17.22		20.21		24.10

		CNAE1d3-351		25.48		34.88		28.56		32.44		30.97		31.03		41.27		46.98		58.74		48.95		62.66		70.79

		CNAE1d3-352		21.44		27.05		55.52		60.09		38.88		36.68		42.22		63.10		63.62		81.61		87.67		96.24

		CNAE1d3-353		46.34		80.52		87.21		162.36		199.94		253.09		317.77		200.31		237.14		153.66		96.54		140.02

		CNAE1d3-359		38.84		47.05		44.78		48.99		65.15		71.37		80.04		85.72		101.23		106.11		132.87		152.08

		CNAE1d3-361		13.63		13.80		13.72		15.21		17.47		19.50		20.34		22.63		24.57		24.67		27.39		29.82

		CNAE1d3-369		20.67		21.98		22.25		25.16		27.35		28.21		30.43		32.31		34.78		37.13		39.10		42.14

		CNAE1d3-371		24.70		27.49		33.78		34.08		34.62		43.18		47.76		43.24		46.04		45.58		50.24		46.53

		CNAE1d3-372		19.54		17.54		20.02		15.28		12.45		16.84		14.53		12.60		16.48		26.89		20.38		23.32





Gráf1

		41.3822253097		31.2474375615

		45.4355882965		35.2053116604

		46.38692936		36.1986121461

		55.3145928364		43.2542979929

		62.2246872764		49.6365378

		68.3722935708		54.6312929939

		77.6522230958		62.162964613

		88.0438199599		70.0113674866

		97.2881728766		78.3450852514

		100.1071099926		80.2892040845

		104.0432285401

		106.8901185958
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