COMISSÃO NACIONAL DE CLASSIFICAÇÃO - CONCLA
Ata da 11 ª Reunião realizada em 17/04/2001
no Salão Nobre do Ministério do Planejamento

LISTA DE PARTICIPANTES:

Pelo IBGE
Sérgio Besserman Viana (Presidente)
Magdalena Cronemberger Góes (Secretaria Executiva – titular)
Ângela Filgueiras Jorge (titular)
Maria Luiza Barcellos Zacharias (Suplente)

Pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPAS)
Antonio de Pádua Casella (suplente)

Pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Diógenes Walter Oliveira (titular)
Pelo Ministério da Fazenda (MF)
Regina Maria Henriques (coordenadora de subcomissão)
Pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento (MAA)
Maria da Conceição Maranhão Gomes de Sá (titular)

Pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário
Ana Marta Dumont (titular)
Pelo Ministério da Educação (ME)
Ivan Castro de Almeida (titular)

Pelo Ministério da Saúde (MS)
Flávio Santana (representante)
Pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Claudia Maria V. de C. Paiva (suplente/coordenadora de subcomissão)
Mario Rosa Cardoso (representante)
Regina Haddad (representante)

Aline Soares Martins (representante)
Pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS)
Anastácia Borborema (representante)
Pelo Ministério do Meio Ambiente
Dalva de Oliveira Honório (representante)
Pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Romulo Guimarães Rocha (titular)

Pauta
• Reativação da CONCLA a partir do Decreto 3.500/2000
⇒ Representantes
⇒ Revisão do Regimento Interno
• Trabalhos em andamento
• CNAE
⇒
Estatísticas disponíveis
⇒
Mudanças de denominação sem alteração de conteúdo
⇒
Publicação
⇒
Classificação Internacional das Nações Unidas: cronograma de
atualização e revisões
• CNAE-Fiscal
⇒
Atividades da Subcomissão
⇒
Aprovação de alterações na CNAE-Fiscal
⇒
Apresentação do Manual de Orientação da Codificação
⇒
Proposta de instrumentos para disseminação de decisões
• PRODLIST
⇒
Informe sobre os trabalhos e implementação da PRODLIST
• CBO
⇒
Informe sobre o projeto CBO 2000
⇒
Informe sobre implementação no sistema estatístico
⇒
Compatibilização com a tabela do Imposto de Renda
• Tabela de Natureza Jurídica
⇒ Restabelecimento da Subcomissão para revisão da tabela atual
Outros assuntos de interesse
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ESTRUTURAÇÃO E REGIMENTO DA CONCLA
O presidente do IBGE e da CONCLA abriu a reunião dando boas-vindas aos
membros e informando da necessidade de atualização do Regimento. Tendo em
vista que a composição da Comissão mudou, e que atualmente já se tem uma
idéia clara do seu funcionamento, será elaborada uma proposta de Regimento
contemplando uma lista de atribuições mais condizente com a realidade, a qual
será repassada posteriormente por e-mail para avaliação. A idéia é que cada
representante seja, dentro de seu órgão, um pólo catalisador das questões
gerais e específicas ligadas à classificação, de modo que os trabalhos referentes
a essa área sejam desenvolvidos com a percepção da importância da
padronização.

CNAE
A Secretaria Executiva apresentou um quadro-resumo mostrando como a CNAE
vem sendo progressivamente implementada no Sistema Estatístico.
Desde a sua implantação, não houve modificações sobre a estrutura da CNAE,
apenas se identificou a necessidade de alterar algumas denominações que não
estavam muito precisas ou que deixavam de enquadrar algumas atividades. Um
exemplo é o caso dos Intermediários do Comércio, cuja denominação foi alterada
para Representantes e Agentes Comerciais, atendendo à solicitação da própria
categoria, por intermédio do Conselho Federal de Representantes Comerciais.
A Secretaria Executiva trouxe para aprovação pela Comissão e posterior
publicação:
• para alguns grupos e classes da CNAE, mudanças nas denominações,
sem mudança de conteúdo. Estas alterações de denominações foram
identificadas como necessárias para melhor adequação ao conteúdo da classe. A
maior parte já havia sido apresentada na reunião da CONCLA no ano anterior.
Neste último período, estas alterações foram objeto de trabalho detalhado junto à
subcomissão da Cnae-Fiscal. As modificações sugeridas foram aprovadas pela
Comissão, tendo o representante do Ministério do Trabalho solicitado o envio da
lista de alterações para seu e-mail.
• a inclusão de um grupo e classe para as atividades da caça com a
seguinte justificativa: no momento da definição da CNAE, considerou-se não
haver necessidade da especificação das atividades relacionadas à caça por
serem legalmente proibidas. No entanto, dado o alcance da utilização da CNAE e
a necessidade de compatibilização com a classificação internacional, considerase pertinente a abertura de grupo e classe específica para esta atividade. Na
CNAE-Domiciliar, usada nas pesquisas domiciliares, foi aberta uma classe
específica para estas atividades.
Com relação à CNAE, ainda existe uma pendência importante, que é o fato de
não haver ainda a publicação definitiva, tendo em vista estar sendo concluído o
aperfeiçoamento do conteúdo das notas explicativas.
O cronograma de atualização e revisão da estrutura da CNAE está atrelado ao
da ISIC (Classificação Internacional). Está prevista uma revisão de questões
mais urgentes para 2002, consistindo em alguns esclarecimentos nas notas

3

explicativas, para tratamento de atividades novas, principalmente aquelas ligadas
à Internet. Por outro lado, há uma proposta de se construir, como um agregado
em separado, um setor de Informações, seguindo a classificação do NAFTA
(NAICS).

SUBCOMISSÃO DA CNAE-FISCAL
A representante da SRF e coordenadora da subcomissão da CNAE-Fiscal fez um
relato sobre os trabalhos realizados.
Houve um extenso trabalho de atualização da CNAE-Fiscal no ano 2000, em
virtude da adesão de um grande número de novos usuários, mostrando uma
tendência a uma padronização mais detalhada no País. A perspectiva é de que
até o final de 2001 todos os estados já estejam utilizando a CNAE-Fiscal.
As solicitações de inclusões de novos códigos contaram com o apoio de um
aplicativo informatizado desenvolvido pelo Governo do Estado do Paraná, o qual
pode ser consultado no website da CONCLA.
Pretende-se que a nova versão atualizada da CNAE-Fiscal fique estável por mais
3 a 4 anos, em termos da abertura de códigos. A coordenadora submeteu à
CONCLA a proposta para nova versão da tabela de códigos, explicando que a
próxima revisão se dará apenas a partir de 2004. A exceção ficará por conta de
mudanças ocorridas em atividades regulamentadas oficialmente, que podem
ensejar a abertura de novos códigos.
A coordenadora da subcomissão fez um convite aos presentes para participarem
da reunião que ocorreria no dia seguinte, com o objetivo de discutir
procedimentos de codificação da atividade econômica visando a ampliar a
padronização entre órgãos usuários da CNAE. Foi solicitada, ainda, à Comissão,
a aprovação de um ato normativo para formalização de procedimentos técnicos
que devem ser adotados pelos órgãos durante o processo de codificação das
atividades.
Finalmente, foi informado que a subcomissão elaborou um manual de orientação
para codificação da CNAE-Fiscal, que se encontra disponível no site da CONCLA
na Internet.

SUBCOMISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÕES
A Coordenadora da Subcomissão e representante do Ministério do Trabalho e
Emprego fez um breve retrospecto e relato sobre os trabalhos da subcomissão
de classificação de ocupações:
No período de 1999 a 2002, a subcomissão vem trabalhando sobre as descrições
das famílias ocupacionais.
Diferentes fontes de informação já estão adotando a nova versão da CBO –
Censo 2000, PME 2001, IRPF 2001 -, o que servirá para validar o trabalho que
está sendo feito na subcomissão, identificando eventuais ajustes que necessitem
ser feitos na Classificação de Ocupações.

4

SUBCOMISSÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
A Secretaria Executiva apresentou o relato dos trabalhos da subcomissão.
A Lista de Produtos da Industria – PRODLIST-IND vem sendo aplicada na
Pesquisa Industrial Anual – Produtos (PIA-PROD), desde 1998. Esta lista é
atualizada anualmente. A versão atual PRODLIST-IND 2000 está disponível no
site da CONCLA.
A Lista de Produtos da Agropecuária e Pesca – PRODLIST-AGRO está
disponível em versão provisória. Há a expectativa de que o Ministério da
Agricultura venha a analisar esta nomenclatura. A PRODLIST-AGRO também
está dispon[ível no site CONCLA.
Para produtos de serviços, o IBGE trabalhou a definição de uma nomenclatura
para produtos das atividades de Telecomunicação, Rádio e Televisão,
Informática e Transportes e está testando esta lista através da Pesquisa Anual
de Serviços 2000, atualmente em campo.
Num próximo passo o IBGE trabalhará na definição de uma proposta de
classificação hierarquizada de produtos, atrelada à CNAE e definida a partir das
listas já trabalhadas de produtos.

ATUALIZAÇÃO DA TABELA DA NATUREZA JURÍDICA
Um dos primeiros trabalhos da CONCLA resultou na elaboração de uma tabela
padronizada de códigos de natureza jurídica, a qual, no entanto, tem suscitado
problemas e dúvidas, assim como a demanda de novas necessidades. É
necessário, então, restabelecer um grupo de trabalho para realizar a tarefa de
revisão desta Tabela, composto por representantes dos seguintes Ministérios:
Desenvolvimento, Indústria e Comércio; do Trabalho e Emprego; da Previdência
Social; da Fazenda; e do Planejamento.
A Secretaria Executiva solicitou aos representantes que assumissem o
compromisso de indicar nomes para compor o grupo, enviando-os via e-mail. O
Ministério do Desenvolvimento fez registrar que teria disponibilidade para
participar apenas a partir de julho.

OUTROS ASSUNTOS
A Secretária Executiva sugeriu que fosse mantida a prática de realização de
reuniões da CONCLA, no mínimo, a cada 6 meses, implicando que a próxima
reunião ocorra em Outubro/2001.
O Presidente da CONCLA recebeu carta do Sindicato das Indústrias de
Brinquedos de MG sugerindo que as Juntas Comerciais adotem a CNAE
rapidamente e solicitando que a composição da CONCLA contemple alguma
representação da área privada da sociedade.
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