
Levantamento,
organização
e tratamento dos 

DADOS



CNAE
A sigla para Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas determina quais atividades são exercidas 
por uma empresa. 

Trata-se de um código composto por 7 dígitos.

Para ser MEI, se faz necessário se enquadrar em uma 
das CNAEs incluídas na lista de 2022. 

São mais de 400 atividades permitidas. Em 
contrapartida, há mais de 800 atividades que não 
fazem parte da lista.



Relação de CNAIs válidos para os setores 
têxtil, confecções, calçados e couro:
CNAE: 1321-9/00
Tecelagem de fios de algodão

CNAE: 1322-7/00
Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão

CNAE: 1340-5/01
Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

CNAE: 1340-5/99
Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
BORDADEIRA(O), COSTUMIZADOR(A) DE ROUPAS

CNAE: 1351-1/00
Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
GUARDANAPOS, TOALHAS



CNAE: 1352-9/00
Fabricação de artefatos de tapeçaria

CNAE: 1353-7/00
Fabricação de artefatos de cordoaria
RENDEIRO(A)

CNAE: 1359-6/00
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
ARTESÃO/ARTESÃ TÊXTIL

CNAE: 1411-8/01
Confecção de roupas íntimas

CNAE: 1412-6/01
Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CNAE: 1412-6/02
Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
ALFAITARIA



CNAE: 1412-6/03
Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

CNAE: 1414-2/00
Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

CNAE: 1421-5/00
Fabricação de meias

CNAE: 1422-3/00
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

CNAE: 1510-6/00
Curtimento e outras preparações de couro

CNAE: 1521-1/00
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material



CNAE: 1529-7/00
Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

CNAE: 1531-9/01
Fabricação de calçados de couro

CNAE: 1531-9/02
Acabamento de calçados de couro sob contrato

CNAE: 1539-4/00
Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

CNAE: 1540-8/00
Fabricação de partes para calçados, de qualquer material



CLIQUE AQUI
para obter a relação completa de CNAIs
permitidos para atividades MEI

https://www.contabilizei.com.br/contabilidade-online/atividades-mei-tabela/?utm_device=c&utm_term=&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BMAX%5D_Performance_CWB&hsa_cam=14221510047&hsa_grp=&hsa_mt=&hsa_src=x&hsa_ad=&hsa_acc=1466761651&hsa_net=adwords&hsa_kw=&hsa_tgt=&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw6fyXBhBgEiwAhhiZsnL-XKisMpb7Edi9YVCAa6A-IIppOJQvp4iVMrM-hb_BrXrEfPxJtxoCzAwQAvD_BwE


Levantamento 
Dados quantitativos e recorte de gênero

Com base nos CNAIs relacionados 
anteriormente, busque no site da 
Receita Federal o número de  MEIs
registradas em profissões que se 
relacionam com o ramo vestuário 
por município da sua base.

Para acessar o site, 
CLIQUE AQUI

http://www22.receita.fazenda.gov.br/inscricaomei/private/pages/default.jsf


Ao clicar no link, você será levado a esta página inicial. 
Deve clicar na opção “consultar Relatórios Estatísticos” 



Aplique sua pesquisa neste campo:





Além disso: 

Para obter dados mais 
atualizados e abrangentes, 
se possível, consulte a 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Econômico do seu 
município. 



Tratamento: 

Registre seus dados 
junto ao Projeto!

CLIQUE AQUI
Para preencher o formulário.

Prazo final: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzaOeXtgC4LDWM6GZBWQN32wV60Gteqvdnj6xm_ImY0d2iA/viewform

