
                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Abastecimento de água, captação e fornecimento de água tratada 39

Abastecimento de veículos 37
Academia de dança 41
Academia de tênis 41
Acompanhamento de conta 36
Aconselhamento esotérico 45
Aconselhamento relativo a receitas culinárias [OMPI] 42
Adaptação de balão, míssil e aeronave para fim meteorológico, exceto sua 
manutenção 42

Adequação de ambiente à norma relacionada à insalubridade [implementação de 
norma e procedimento relativo à segurança do trabalho] 45

Adestramento de animal 41
Administração comercial 35
Administração comercial de shopping center 35
Administração comercial do licenciamento de produtos e serviços de terceiros 
[OMPI] 35

Administração de arquivo 35
Administração de biblioteca 35
Administração de cartão de crédito 36
Administração de cartão de débito 36
Administração de cartão de desconto 35
Administração de carteira de valor mobiliário 36
Administração de carteira locatícia 36
Administração de cemitério 36
Administração de condomínio 36
Administração de consórcio 36
Administração de convênio médico-hospitalar 36
Administração de empresa 35
Administração de fundo de investimento 36
Administração de holding [tipo de empresa] 35
Administração de pecúlio 36
Administração de programa de incentivo 35
Administração de rodovia 39
Administração de seguro 36
Administração de seguro-saúde 36
Administração de vale refeição 36
Administração de vale transporte 36
Administração financeira 36



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Aerofotogrametria 42
Afinação de instrumentos musicais 37
Agência de modelos para artistas (modelos vivos) 41
Agência de notícias/jornalismo (se for elaboração de reportagens fotográficas ou 
não) 41

Agência de notícias/jornalismo (se transmissão/difusão de informações) 38

Agência de viagem, exceto reserva de hotel 39
Agência fotográfica 41
Agência reguladora 42
Agenciamento de mão-de-obra 35
Agenciamento de mercadoria [intermediação] 35

Agenciamento de modelo para publicidade [administração de carreira] 35

Agenciamento de navio 39
Agenciamento de profissional para atendimento domiciliar 35
Agenciamento de veículo de carga e de reboque 39
Agente artístico; literário e cultural [promotor de evento] 41
Agente autônomo de investimento 36
Agente da propriedade industrial 45
Agente de viagem 39
Agrimensura [medição de terras agrícolas] 44
Albergue 43

Alimentação natural, macrobiótica [preparação de alimentos para consumo] 43

Alimentação natural, macrobiótica [serviços médicos de nutrição] 44

Alimento (Congelamento de -) [OMPI] 40
Alojamento para animal [acomodações temporárias] 43
Aluguel de aquecedores 40
Aluguel de ar condicionado 40

Aluguel de armários para vestiários para escolas/academias 41

Aluguel de bebedouros [OMPI] 43
Aluguel de brinquedos 41
Aluguel de caixas postais eletrônicas para e-mail 38
Aluguel de equipamento de lazer 41

Aluguel de escritório virtual [aluguel de equipamentos e material de escritório e 
fornecimento de serviços de escritório] 35

Aluguel de escritório virtual [aluguel temporário de espaço comercial] 36

Aluguel de loja [imóvel] 36
Aluguel de máquina para limpeza 37



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Aluguel de material para trilha e acampamento 41
Aluguel de mictório 44
Aluguel de prancha de surf 41
Aluguel de prédios/edificações transportáveis para exposições, conferências, 
shows e eventos 41

Aluguel de salão de festas para eventos 41
Aluguel de stands 35
Aluguel de tempo de acesso a banco de dados 42

Aluguel de tempo de acesso a redes globais de computadores [OMPI] 38

Aluguel de utensílios para festas [aparelhos e decorações] 41
Ambulância para animal [transporte] 39

Análise de conteúdo de jornais e revistas e preparo de relatório comparando o 
conteúdo dos diversos veículos de comunicação 35

Análise de material 42
Análise de solo 42
Análise de suporte e sistema [serviço de informática] 42
Análise e gestão de crédito 36

Análise e processamento de dados [serviço de informática] 42

Análise e prognóstico nutricional 44
Análise farmacêutica 44
Análise para exploração de jazida 42
Animação de festa 41
Antropologia [estudo e pesquisa] 42
Anúncio 35
Aperfeiçoamento de equipamento automotivo 37
Aplicação de estaca tipo mega para eliminação de rachadura e trinca em prédio 
urbano e rural 37

Aplicação de tinta e impermeabilizante 37

Apoio à exploração, perfuração, produção de petróleo e gás 42

Apoio administrativo e secretariado 35
Apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de comércio 
varejista [OMPI] 35

Aqüicultura 44
Arbitragem esportiva 41

Arbitragem, mediação e resolução alternativa de disputa [serviços jurídicos] 45

Arma e equipamento bélico [recuperação de -] 37
Armazenagem de células humanas [OMPI] 39
Armazenagem eletrônica de dados 42
Arqueologia [estudo e pesquisa] 42



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Arquivista 35
Arrendamento de contêiner 39
Artista plástico (escultor) 40
Artista plástico (pintor) 42

Assessoria consultoria e informação em cobrança e cadastro 36

Assessoria consultoria e informação em construções 37
Assessoria consultoria e informação em culinária 43

Assessoria consultoria e informação em empreendimento turístico 39

Assessoria consultoria e informação em equilíbrio ambiental (FENG SHUI) 45

Assessoria consultoria e informação em telecomunicação 38
Assessoria consultoria e informação na área agrícola 44
Assessoria consultoria e informação técnica em seguro 36

Assessoria consultoria, informação e assistência em pesagem e em metrologia 42

Assessoria promocional, consultoria e informação sobre propaganda 35

Assessoria técnica em linhas de crédito 36
Assessoria técnica, consultoria e informação na avaliação de dano em veículo e 
outros bens móveis 36

Assessoria, consultoria e administração de investimentos de terceiros 36

Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos 
preços, através de websites, em conexão com comércio realizado pela internet 35

Assessoria, consultoria e informação bancária 36
Assessoria, consultoria e informação concernentes ao conhecimento e prevenção 
de atos terroristas 45

Assessoria, consultoria e informação demográfica 35

Assessoria, consultoria e informação econômica, para os setores industrial e 
comercial das empresas, visando o planejamento, organização, monitoramento e 
desenvolvimento de projetos (também provido on-line) [assessoria em gestão 
comercial]

35

Assessoria, consultoria e informação em  serviços de tráfego         39

Assessoria, consultoria e informação em administração de dívidas 36

Assessoria, consultoria e informação em administração de patrimônio 36

Assessoria, consultoria e informação em administração de riscos financeiros 36

Assessoria, consultoria e informação em agências de modelos para publicidade 
ou promoção de vendas 35



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Assessoria, consultoria e informação em agrimensura de fazendas 44

Assessoria, consultoria e informação em aluguel de equipamentos para 
construção 37

Assessoria, consultoria e informação em armazenagem 39

Assessoria, consultoria e informação em assistência médica, prestada por 
médicos e outros especialistas da área médica 44

Assessoria, consultoria e informação em astronomia 42

Assessoria, consultoria e informação em atividades desportivas e culturais 41

Assessoria, consultoria e informação em auditoria 35

Assessoria, consultoria e informação em avaliação de antigüidades 36

Assessoria, consultoria e informação em avaliação de jóias 36

Assessoria, consultoria e informação em avaliação de obras de arte 36

Assessoria, consultoria e informação em avaliação filatélica 36

Assessoria, consultoria e informação em avaliação imobiliária 36

Assessoria, consultoria e informação em avaliação numismática 36

Assessoria, consultoria e informação em compilação de informações em bancos 
de dados de computador 35

Assessoria, consultoria e informação em comunicação no campo áudio visual 38

Assessoria, consultoria e informação em contabilidade 35
Assessoria, consultoria e informação em crédito 36
Assessoria, consultoria e informação em culinária 43
Assessoria, consultoria e informação em dedetização 37

Assessoria, consultoria e informação em distribuição de energia 39

Assessoria, consultoria e informação em edição 41

Assessoria, consultoria e informação em educação [instrução] 41

Assessoria, consultoria e informação em educação física 41
Assessoria, consultoria e informação em embalagem 39
Assessoria, consultoria e informação em empréstimos 36

Assessoria, consultoria e informação em entretenimento [lazer] 41

Assessoria, consultoria e informação em estética capilar 44
Assessoria, consultoria e informação em estética pessoal [tratamento de pele e 
cabelo] 44



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Assessoria, consultoria e informação em franquia, exceto licenciamento da 
propriedade intelectual [gestão comercial] 35

Assessoria, consultoria e informação em fundo de investimentos 36

Assessoria, consultoria e informação em gestão de negócios e comercialização 
de produtos sob contrato de franquia 35

Assessoria, consultoria e informação em gestão de negócios para companhias 
industriais ou comerciais 35

Assessoria, consultoria e informação em investigações, avaliações e pesquisas 
em negócios 35

Assessoria, consultoria e informação em investimentos 36

Assessoria, consultoria e informação em manutenção de instalações de esgoto 37

Assessoria, consultoria e informação em marketing 35
Assessoria, consultoria e informação em massagem 44

Assessoria, consultoria e informação em mercado de ações 36

Assessoria, consultoria e informação em negócios relacionados à estratégia, 
marketing, produção, pessoal e assuntos relativos ao comércio varejista 35

Assessoria, consultoria e informação em negócios relativos à relocalização para 
empresas 35

Assessoria, consultoria e informação em nutrição 44

Assessoria, consultoria e informação em patentes e em propriedade industrial 45

Assessoria, consultoria e informação em pintura de prédios 37

Assessoria, consultoria e informação em planejamento financeiro 36

Assessoria, consultoria e informação em produção de energia 40

Assessoria, consultoria e informação em promoção de vendas 35

Assessoria, consultoria e informação em propriedade intelectual [serviços 
jurídicos] 45

Assessoria, consultoria e informação em publicidade e propaganda através de 
qualquer meio 35

Assessoria, consultoria e informação em reparo e manutenção de utensílios 
domésticos 37

Assessoria, consultoria e informação em reparo e manutenção de veículos 37

Assessoria, consultoria e informação em reparos no setor de aviação 37

Assessoria, consultoria e informação em restauração de móveis 37



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Assessoria, consultoria e informação em seguros 36

Assessoria, consultoria e informação em serviços de entrega 39

Assessoria, consultoria e informação em serviços de recursos humanos para 
empresas 35

Assessoria, consultoria e informação em serviços de revestimentos 37

Assessoria, consultoria e informação em software 42

Assessoria, consultoria e informação em supervisão de construção 37

Assessoria, consultoria e informação em tecnologia da informação 42

Assessoria, consultoria e informação em telecomunicações 38

Assessoria, consultoria e informação em transportes 39

Assessoria, consultoria e informação em tratamento de materiais 40

Assessoria, consultoria e informação em treinamento [demonstração][ensino] 41

Assessoria, consultoria e informação em viagem e turismo 39

Assessoria, consultoria e informação em viagens [alojamento e reservas] 43

Assessoria, consultoria e informação empresarial 35
Assessoria, consultoria e informação ensino 41
Assessoria, consultoria e informação especializada em matéria de previdência 
privada 36

Assessoria, consultoria e informação médica 44

Assessoria, consultoria e informação na área de espiritualidade, auto-ajuda, e 
fortalecimento pessoal em assuntos de caráter subjetivo 45

Assessoria, consultoria e informação na área de gerenciamento de tempo voltado 
para propósitos pessoais 45

Assessoria, consultoria e informação na área de horticultura de parreirais 44

Assessoria, consultoria e informação na área de inteligência em auxílio a 
agências governamentais que atuam contra redes de crime organizado 45

Assessoria, consultoria e informação na área de proteção contra incêndio 45

Assessoria, consultoria e informação na área de segurança e proteção à criança 45

Assessoria, consultoria e informação na área de segurança nacional 45

Assessoria, consultoria e informação na área econômico-financeira 36

Assessoria, consultoria e informação na área médica 44



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Assessoria, consultoria e informação na área militar [estratégias e táticas 
militares] 45

Assessoria, consultoria e informação na implantação e viabilização de sistema de 
franquia 35

Assessoria, consultoria e informação no campo da automação de locais de 
trabalho 42

Assessoria, consultoria e informação no campo da física 42

Assessoria, consultoria e informação no campo da saúde e da medicina 44

Assessoria, consultoria e informação no campo da segurança da informática 42

Assessoria, consultoria e informação no campo da seleção, implementação e uso 
dos sistemas hardware e software para terceiros 42

Assessoria, consultoria e informação odontológica 44

Assessoria, consultoria e informação relacionadas ao planejamento, análise, 
gestão e organização de negócios para empresas 35

Assessoria, consultoria e informação relativa à produção de alimento 43

Assessoria, consultoria e informação sobre aplicação de pesticidas e sobre 
resíduos de pesticidas em alimentos 44

Assessoria, consultoria e informação sobre as tendências da moda [personal 
stylist] 45

Assessoria, consultoria e informação sobre assuntos governamentais 35

Assessoria, consultoria e informação sobre assuntos jurídicos 45

Assessoria, consultoria e informação sobre astrologia 45
Assessoria, consultoria e informação sobre auto-ajuda 45
Assessoria, consultoria e informação sobre beleza 44

Assessoria, consultoria e informação sobre cuidados médicos 44

Assessoria, consultoria e informação sobre desenvolvimento de produtos 42

Assessoria, consultoria e informação sobre doenças mentais 44

Assessoria, consultoria e informação sobre eleições políticas 35

Assessoria, consultoria e informação sobre gerenciamento de copyright [direito 
de autor] 45

Assessoria, consultoria e informação sobre gestão de negócios no campo da 
propriedade intelectual 35

Assessoria, consultoria e informação sobre imposto de renda 35

Assessoria, consultoria e informação sobre leilões 35



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Assessoria, consultoria e informação sobre meteorologia e condições climáticas 
ligadas ao fechamento de estradas e condições para determinados esportes 42

Assessoria, consultoria e informação sobre motivação e crescimento pessoal 45

Assessoria, consultoria e informação sobre negociações trabalhistas [serviços 
jurídicos] 45

Assessoria, consultoria e informação sobre o vinho e suas características 43

Assessoria, consultoria e informação sobre oportunidades de negócio 35

Assessoria, consultoria e informação sobre organização de feiras para fins 
comerciais ou publicitários 35

Assessoria, consultoria e informação sobre pesquisa de dados em arquivos de 
computador para terceiros 35

Assessoria, consultoria e informação sobre pesquisas científicas no campo da 
bioquímica e biotecnologia 42

Assessoria, consultoria e informação sobre pesquisas de cosméticos 42

Assessoria, consultoria e informação sobre pesquisas de opinião 35

Assessoria, consultoria e informação sobre planos de saúde 36

Assessoria, consultoria e informação sobre publicidade através de mala direta 35

Assessoria, consultoria e informação sobre reprodução de documentos 35

Assessoria, consultoria e informação sobre seguros de saúde 36

Assessoria, consultoria e informação sobre serviços legais no campo das leis de 
privacidade e segurança, normas e regulamentos 45

Assessoria, consultoria e informação sobre suplementos dietéticos e nutrição 44

Assessoria, consultoria e informação sobre técnicas para desenvolver a 
criatividade pessoal 45

Assessoria, consultoria e informação sobre testes de segurança de produtos para 
consumidores [testes de materiais] 42

Assessoria, consultoria e informação sobre testes psicológicos para seleção de 
pessoal 35

Assessoria, consultoria e informação sobre tributos, impostos e taxas 35

Assessoria, consultoria e informação técnica em serviço de alimentação 43

Assessoria, consultoria e informações e pesquisas no campo biológico 42

Assessoria, consultoria e informações estatísticas 35



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Assessoria, consultoria e informações financeiras prestadas a investidores 36

Assessoria, consultoria e informações no campo da manutenção da segurança e 
integridade de banco de dados [serviço de informática] 42

Assessoria, consultoria e informações no campo de engenharia genética 
[referentes à medicina] 44

Assessoria, consultoria e informações no campo de processos tecnológicos 42

Assessoria, consultoria e informações no campo esotérico 45

Assessoria, consultoria e informações sobre administração de pessoal 35

Assessoria, consultoria e informações sobre aquacultura 44
Assessoria, consultoria e informações sobre arquitetura 42

Assessoria, consultoria e informações sobre artes gráficas 42

Assessoria, consultoria e informações sobre atuaria [avaliação e administração 
de riscos] 36

Assessoria, consultoria e informações sobre catalisadores (química) 42

Assessoria, consultoria e informações sobre compilação e interpretação da 
legislação aplicável (se consultoria jurídica) 45

Assessoria, consultoria e informações sobre decoração de interiores 42

Assessoria, consultoria e informações sobre engenharia 42

Assessoria, consultoria e informações sobre engenharia industrial 42

Assessoria, consultoria e informações sobre florestamento e reflorestamento 44

Assessoria, consultoria e informações sobre franchising [gestão comercial] 35

Assessoria, consultoria e informações sobre gás (química) 42

Assessoria, consultoria e informações sobre investimento bancário 36

Assessoria, consultoria e informações sobre líquidos (química) 42

Assessoria, consultoria e informações sobre marketing 35
Assessoria, consultoria e informações sobre medicina, assistência médica e 
odontológica 44

Assessoria, consultoria e informações sobre montagem/construção de estrutura 
predial 37

Assessoria, consultoria e informações sobre óleo industrial (química) 42

Assessoria, consultoria e informações sobre paisagismo 44



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Assessoria, consultoria e informações sobre pesquisas e análises bacteriológicas, 
biológicas, químicas e bioquímicas 42

Assessoria, consultoria e informações sobre pesquisas no campo biológico 42

Assessoria, consultoria e informações sobre pesquisas no campo de agricultura 44

Assessoria, consultoria e informações sobre pesquisas no campo de 
confinamento de animal 44

Assessoria, consultoria e informações sobre pesquisas no campo de engenharia 
genética 42

Assessoria, consultoria e informações sobre pesquisas no campo de transferência 
de embrião de animal 44

Assessoria, consultoria e informações sobre petroquímica 42
Assessoria, consultoria e informações sobre restaurante 43

Assessoria, consultoria e informações sobre segurança no trabalho 45

Assessoria, consultoria e informações sobre seguros [serviços financeiros] 36

Assessoria, consultoria e informações sobre transportes 39

Assessoria, consultoria e pesquisas científicas no campo da saúde e da medicina 42

Assistência técnica de persianas 37

Assistência técnica e manutenção de computador [hardware] 37

Assistência técnica em software 42

Assistência técnica, consultoria e informação sobre filtros para piscina 37

Astrobiologia [estudo e pesquisa] 42
Astrobotânica [estudo e pesquisa] 42
Astroclima [estudo e pesquisa] 42
Astrofísica [estudo e pesquisa] 42
Astrogenia [estudo e pesquisa] 42

Astrologia [estudo e conhecimento da influência dos astros, especialmente de 
signos, no destino e no comportamento do homem; uranoscopia] 45

Astrometria [estudo e pesquisa] 42
Astronomia cometária [cometografia] 42
Astronomia de campo [estudo e pesquisa] 42
Astronomia descritiva [estudo e pesquisa] 42
Astronomia estelar [estudo e pesquisa] 42

Astronomia instrumental (astronomia prática) [estudo e pesquisa] 42

Astronomia meteórica (meteorografia) [estudo e pesquisa] 42
Astroscopia [estudo e pesquisa] 42



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Astrostática [estudo e pesquisa] 42
Astrozoologia [estudo e pesquisa] 42
Ateliê de costura 40

Atendimento ao cliente [S.A.C.; serviço de orientação ao consumidor] 35

Atribuição de nomes de domínio [intermediação em propriedade intelectual] 45

Atualização de informação em banco de dados de computador [serviço de 
informática] 42

Atuária 36
Autenticação e certificação de diamantes (serviços de -) 42
Auto-escola 41

Automação industrial [desenvolvimento, instalação e manutenção de sistemas] 42

Automação industrial [instalação e manutenção de máquinas] 37

Automação industrial [projetos de -] 42
Avaliação da capacidade auditiva [audiometria] 44
Aviamento de receita em farmácia de manipulação 44
Balão, míssil e aeronave para fim meteorológico (concepção/elaboração de 
projeto de -) 42

Balão, míssil e aeronave para fim meteorológico (manutenção de -) 37

Banco comercial [serviços financeiros] 36
Banco de dados (aluguel de servidor de -, para terceiros) 42

Banco de dados (serviços de desenvolvimento de -) [informática] 42

Banco de desenvolvimento [serviços financeiros] 36
Banco de investimento [serviços financeiros] 36
Banco de leite humano 44
Banco de sangue 44
Banco de sêmen animal 44

Banco múltiplo com ou sem carteira comercial [serviços financeiros] 36

Banda de música [serviços de entretenimento] 41

Barbearia e salões de beleza (aluguel de aparelhos e equipamentos de uso em -) 44

Barbearia e salões de beleza (reparo ou manutenção de aparelhos e equipamentos 
de uso em -) 37

Barbeiro (serviços de - ) 44
Barraca (reparação de - ) 37
Beneficiamento da castanha de caju 40
Beneficiamento de alimentos 40
Beneficiamento de cereal 40



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Beneficiamento de laticínio 40
Berçário (Serviços de - ) 43
Bilhar [diversão] 41
Blindagem de veículo 40
Bloqueio de carro por satélite 45
Boliche [diversão] 41
Bolsa de mercadoria e de futuro (cotações de - ) 36
Bolsas (reparação de - ) 37
Bombeiro hidráulico (serviços de - ) 37
Bordadeira (serviços de - ) 40
Borracharia (serviços de - ) 37
Botânica (serviços de - ) 44
Bronzeamento artificial 44
Busca e resgate de aeronave (serviços de - ) 39
Búzios (consulta de - ) 45
Cabo telefônico [instalação de -] 37
Caderneta de poupança [serviços financeiros] 36
Caixa de aposentadoria [serviços financeiros] 36
Calafetagem 37
Calçado, reparo e manutenção 37
Cálculo e dimensionamento na área de engenharia 42
Caldeiraria [oficina de caldeireiro] 40

Calefação (instalação, reparo e manutenção de equipamentos de - ) 37

Caligrafia (Serviços de -) [OMPI] 41
Câmara-de-ar, reparação e conservação 37
Câmbio monetário 36
Camping [provimento de acomodações] 43

Campo de esporte (serviços de conservação e limpeza em - ) 37

Capitalização [serviços financeiros] 36
Capoteiro [conserto de capota de automóvel] 37
Carimbos [confecção/gravação de -] 40
Carpintaria 37
Carta [entrega de -, correio] 39
Cartão de afinidade que oferece descontos aos afiliados 35
Cartão de caixa [serviços financeiros] 36

Cartão de vantagem (emissão e distribuição de cartões de benefícios que dão ao 
respectivo titular acesso a vantagens no preço de determinados produtos) 35

Carteira de investidor estrangeiro [serviços financeiros] 36
Cartografia (serviços de -) 42
Cartório (serviços de -) 42



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Casa de repouso (serviços de -) [serviços médicos] 44
Cenografia (serviços de -) 41
Centro de diagnóstico de veículo (serviços de -) [serviços de manutenção/reparo 
de automóveis] 37

Cerimonial de eventos (serviços relativos ao -) 41
Certificação (serviços de teste, análise e avaliação de produtos e serviços de 
terceiros para fins de - ) 42

Cerzideira (serviços de -) 40

Cestas de café da manhã (fornecimento de -) [serviços de alimentação] 43

Chapeamento com prata 40
Chaveiro (serviços de -) [reparo de chaves e fechaduras] 37
Cheque-refeição [serviços de pagamento de refeições através de tíquetes, vales 
ou cupons] 36

Churrascaria [restaurante] 43
Cirurgias médicas [serviços médicos] 44
Clicheria (serviços de -) 40
Clínica de desintoxicação 44
Clínica veterinária 44
Clube de investimento [serviços financeiros] 36
Clube de livro e disco [lazer ou educação] 41
Clube de vídeo game e vídeo cassete [lazer ou educação] 41
Cobertura de seguro médico para viajante [seguro-saúde] 36
Coleta [seleção] de materiais 37
Coleta de leite (serviços de - ) [ordenha] 44

Coleta, em domicílio, de material para análise clínica médica/veterinária 44

Colheita [serviços de agricultura] 44
Colocação de piso e pedra 37
Colocação de sobrecapa [serviços de encadernação] 40
Comercialização de seguro saúde 36
Comércio (através de qualquer meio) de adesivos para papelaria ou para uso 
doméstico 35

Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; 
comercialização de água bruta 35

Comércio (através de qualquer meio) de alfinetes e agulhas [artigos de 
armarinho] 35

Comércio (através de qualquer meio) de alimentos para animais 35

Comércio (através de qualquer meio) de alimentos para bebês 35

Comércio (através de qualquer meio) de amianto 35
Comércio (através de qualquer meio) de animais vivos 35
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Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos [lâminas] de barbear 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de aquecimento 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de cozimento 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de distribuição de água 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de iluminação 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de instalações sanitárias 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de locomoção por terra, por ar 
ou por água 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de produção de vapor 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de refrigeração 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de secagem 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos de ventilação 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos científicos 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos 
cinematográficos 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos cirúrgicos 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos cronométricos 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de controle 
(inspeção) 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de ensino 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de medição 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de pesagem 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de salvamento 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de sinalização 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos dentários 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos fotográficos 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos geodésicos 35
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Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos médicos 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos náuticos 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos ópticos 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos para conduzir, 
interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos veterinários 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos extintores de incêndio 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos para o registro, a transmissão 
e a reprodução de som ou imagens 35

Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos para suporte de registro 
magnético 35

Comércio (através de qualquer meio) de armas brancas 35
Comércio (através de qualquer meio) de armas de fogo 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de chapelaria 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de cutelaria 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de ferragem 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de iluminação 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de joalheria 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de louça de faiança 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de papelaria 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de porcelana 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de relojoaria 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos de vidro 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados de 
couro e imitações de couro 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos confeccionados de 
peles de animais 35
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Comércio (através de qualquer meio) de artigos ortopédicos 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos para animais 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos para encadernação 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos para fumantes 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos para ginástica 35

Comércio (através de qualquer meio) de artigos para prática de esportes 35

Comércio (através de qualquer meio) de asfalto, piche e betume 35

Comércio (através de qualquer meio) de bengalas 35
Comércio (através de qualquer meio) de bijuteria 35
Comércio (através de qualquer meio) de borracha 35

Comércio (através de qualquer meio) de botões [artigos de armarinho] 35

Comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não 
elétricos 35

Comércio (através de qualquer meio) de caixas registradoras 35

Comércio (através de qualquer meio) de capachos e esteiras 35

Comércio (através de qualquer meio) de caracteres de imprensa 35

Comércio (através de qualquer meio) de carpetes e tapetes 35

Comércio (através de qualquer meio) de cartas de baralho 35
Comércio (através de qualquer meio) de cera dentária 35

Comércio (através de qualquer meio) de chicotes, arreios e artigos de selaria 35

Comércio (através de qualquer meio) de chocadeiras 35

Comércio (através de qualquer meio) de clichês [imprensa] 35

Comércio (através de qualquer meio) de cofres 35
Comércio (através de qualquer meio) de colchetes e ilhoses [artigos de 
armarinho] 35

Comércio (através de qualquer meio) de combustíveis (incluindo a gasolina para 
motores) 35

Comércio (através de qualquer meio) de composições extintoras de fogo 35

Comércio (através de qualquer meio) de construções metálicas transportáveis 35

Comércio (através de qualquer meio) de construções transportáveis não 
metálicas 35
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Comércio (através de qualquer meio) de cordas e fios 35
Comércio (através de qualquer meio) de cosméticos 35
Comércio (através de qualquer meio) de couro 35

Comércio (através de qualquer meio) de decorações para árvores de Natal 35

Comércio (através de qualquer meio) de dentifrícios 35
Comércio (através de qualquer meio) de desinfetantes 35
Comércio (através de qualquer meio) de discos acústicos 35
Comércio (através de qualquer meio) de emplastros 35

Comércio (através de qualquer meio) de engates de máquinas e componentes de 
transmissão (exceto para veículos terrestres) 35

Comércio (através de qualquer meio) de equipamento de processamento de 
dados e computadores 35

Comércio (através de qualquer meio) de escovas 35
Comércio (através de qualquer meio) de espelhos 35
Comércio (através de qualquer meio) de explosivos 35

Comércio (através de qualquer meio) de ferramentas manuais 35

Comércio (através de qualquer meio) de fios e fibras para uso têxtil 35

Comércio (através de qualquer meio) de fitas e laços 35
Comércio (através de qualquer meio) de flores artificiais 35
Comércio (através de qualquer meio) de fogos de artifício 35
Comércio (através de qualquer meio) de fósforos 35
Comércio (através de qualquer meio) de fotografias 35
Comércio (através de qualquer meio) de gelo 35
Comércio (através de qualquer meio) de goma 35
Comércio (através de qualquer meio) de graxas 35
Comércio (através de qualquer meio) de guarda-chuvas 35
Comércio (através de qualquer meio) de guarda-sóis 35
Comércio (através de qualquer meio) de guta-percha 35

Comércio (através de qualquer meio) de imitações de couro 35

Comércio (através de qualquer meio) de instrumentos agrícolas não manuais 35

Comércio (através de qualquer meio) de instrumentos manuais (propulsão 
muscular) 35

Comércio (através de qualquer meio) de instrumentos musicais 35

Comércio (através de qualquer meio) de jogos e brinquedos 35

Comércio (através de qualquer meio) de linóleo [piso em manta] 35
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Comércio (através de qualquer meio) de loções para os cabelos 35

Comércio (através de qualquer meio) de lubrificantes 35

Comércio (através de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem 35

Comércio (através de qualquer meio) de máquinas 35

Comércio (através de qualquer meio) de máquinas de calcular 35

Comércio (através de qualquer meio) de máquinas de escrever 35

Comércio (através de qualquer meio) de máquinas distribuidoras automáticas 35

Comércio (através de qualquer meio) de máquinas ferramentas 35

Comércio (através de qualquer meio) de materiais de construção metálicos 35

Comércio (através de qualquer meio) de materiais de construção não metálicos 35

Comércio (através de qualquer meio) de materiais impressos 35

Comércio (através de qualquer meio) de materiais metálicos para vias férreas 35

Comércio (através de qualquer meio) de materiais para artistas 35

Comércio (através de qualquer meio) de material de escritório 35

Comércio (através de qualquer meio) de material de instrução e de ensino 35

Comércio (através de qualquer meio) de material de limpeza 35

Comércio (através de qualquer meio) de material de sutura 35

Comércio (através de qualquer meio) de material para a fabricação de escovas 35

Comércio (através de qualquer meio) de material para curativos 35

Comércio (através de qualquer meio) de material para obturações dentárias 35

Comércio (através de qualquer meio) de matérias de enchimento 35

Comércio (através de qualquer meio) de matérias para calafetar, vedar e isolar 35

Comércio (através de qualquer meio) de matérias plásticas não processadas 35

Comércio (através de qualquer meio) de matérias plásticas para embalagem 35

Comércio (através de qualquer meio) de matérias têxteis fibrosas em bruto 35
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Comércio (através de qualquer meio) de matérias tintoriais 35
Comércio (através de qualquer meio) de mecanismos para aparelhos operados 
com moedas 35

Comércio (através de qualquer meio) de membros, olhos ou dentes artificiais 35

Comércio (através de qualquer meio) de metais comuns e suas ligas 35

Comércio (através de qualquer meio) de metais em folhas e em pó para pintores, 
decoradores, impressores e artistas 35

Comércio (através de qualquer meio) de metais preciosos e suas ligas 35

Comércio (através de qualquer meio) de mica 35
Comércio (através de qualquer meio) de minérios 35
Comércio (através de qualquer meio) de molduras 35

Comércio (através de qualquer meio) de monumentos não metálicos 35

Comércio (através de qualquer meio) de mordentes [fixador para tintas] 35

Comércio (através de qualquer meio) de motores (exceto os motores para 
veículos terrestres) 35

Comércio (através de qualquer meio) de móveis 35

Comércio (através de qualquer meio) de munições e projéteis 35

Comércio (através de qualquer meio) de óleos essenciais 35
Comércio (através de qualquer meio) de óleos industriais 35
Comércio (através de qualquer meio) de palha de aço 35
Comércio (através de qualquer meio) de papel e papelão 35

Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes de aparelhos de 
locomoção por terra, por ar ou por água 35

Comércio (através de qualquer meio) de partes e componentes de veículos 35

Comércio (através de qualquer meio) de pedras preciosas 35
Comércio (através de qualquer meio) de peles de animais 35

Comércio (através de qualquer meio) de pentes e esponjas 35

Comércio (através de qualquer meio) de pincéis 35

Comércio (através de qualquer meio) de preparações farmacêuticas 35

Comércio (através de qualquer meio) de preparações higiênicas para uso 
medicinal 35

Comércio (através de qualquer meio) de preparações para branquear [lavanderia] 35

Comércio (através de qualquer meio) de preparações para limpar, polir, 
desengordurar e decapar 35
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Comércio (através de qualquer meio) de preparações para temperar e soldar 
metais 35

Comércio (através de qualquer meio) de preparações veterinárias 35

Comércio (através de qualquer meio) de preservativos contra oxidação e contra a 
deterioração da madeira 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos abrasivos para limpeza 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos confeccionados de metais 
preciosos ou folheados 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos de metal comum 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos de perfumaria 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos de serralharia 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos em matérias plásticas 
semiprocessadas 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de âmbar 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de barbatana de baleia 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de borracha, guta-
percha, goma, amianto ou mica 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de cana 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de casco de tartaruga 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de chifre 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de concha 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de cortiça 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de espuma-do-mar 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de junco 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de madeira 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de madrepérola 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de marfim 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de matérias plásticas 35
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Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de osso 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de papel ou papelão 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos de vime 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos para a destruição dos animais 
nocivos, fungicidas e herbicidas 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos para absorver, molhar e ligar a 
pó 35

Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis 35
Comércio (através de qualquer meio) de redes 35

Comércio (através de qualquer meio) de rendas e bordados 35

Comércio (através de qualquer meio) de resinas artificiais não processadas 35

Comércio (através de qualquer meio) de resinas naturais em estado bruto 35

Comércio (através de qualquer meio) de revestimentos de assoalhos 35

Comércio (através de qualquer meio) de roupas 35
Comércio (através de qualquer meio) de sabões 35
Comércio (através de qualquer meio) de sacos e sacolas 35
Comércio (através de qualquer meio) de sapatos 35

Comércio (através de qualquer meio) de sementes, plantas e flores naturais 35

Comércio (através de qualquer meio) de substâncias adesivas destinadas à 
indústria 35

Comércio (através de qualquer meio) de substâncias dietéticas para uso 
medicinal 35

Comércio (através de qualquer meio) de substâncias para uso em lavanderia 35

Comércio (através de qualquer meio) de substâncias químicas destinadas à 
agricultura, à horticultura e à silvicultura 35

Comércio (através de qualquer meio) de substâncias químicas destinadas a 
conservar alimentos 35

Comércio (através de qualquer meio) de substâncias químicas destinadas à 
fotografia 35

Comércio (através de qualquer meio) de substâncias químicas destinadas à 
indústria 35

Comércio (através de qualquer meio) de substâncias químicas destinadas às 
ciências 35

Comércio (através de qualquer meio) de substâncias tanantes 35

Comércio (através de qualquer meio) de tabaco 35
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Comércio (através de qualquer meio) de tapeçarias murais 35

Comércio (através de qualquer meio) de tecidos 35

Comércio (através de qualquer meio) de telas alcatroadas [lonas] 35

Comércio (através de qualquer meio) de tendas 35

Comércio (através de qualquer meio) de tintas, vernizes, lacas 35

Comércio (através de qualquer meio) de toldos 35

Comércio (através de qualquer meio) de tubos flexíveis não metálicos 35

Comércio (através de qualquer meio) de tubos metálicos 35
Comércio (através de qualquer meio) de tubos rígidos não metálicos para a 
construção 35

Comércio (através de qualquer meio) de utensílios e recipientes para a casa ou a 
cozinha 35

Comércio (através de qualquer meio) de veículos 35
Comércio (através de qualquer meio) de velas 35

Comércio (através de qualquer meio) de velas e pavios para iluminação 35

Comércio (através de qualquer meio) de vidro bruto ou semi-acabado 35

Comércio (através de qualquer meio) de xaropes e preparações para bebidas 35

Comércio de imóveis 36

Cometografia (serviços de -) [estudos em astronomia cometária] 42

Companhia hipotecária [serviços financeiros] 36
Companhia teatral (serviços de -) 41
Compensação de cheque [serviços financeiros] 36
Composição gráfica [criação em arte gráfica] 42
Computação gráfica [serviços de informática] 42
Concepção de protótipo [elaboração de projeto] 42
Concessão de bolsas de estudo 36
Concessionária de veículos (comércio de veículos) 35

Concessionária de veículos (reparo/assistência técnica para veículos) 37

Confecção de artigo do vestuário sob encomenda 40
Confecção de etiqueta com código de barra 40
Confecção de mapa astral 45
Confecção de prótese dentária [protético] 40
Congelamento de alimentos [OMPI] 40

Conjunto musical (serviços de -) [serviços de entretenimento] 41

Conserto de aparelho de som de veículo 37
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Conserto de aparelho fotográfico 37
Conserto de auto-rádio 37
Conserto de extintor 37
Conserto de guarda-chuva 37
Conserto de guarda-sol 37
Conserto de relógio 37
Conserto e manutenção de aparelho auditivo 37
Conserto e reforma de roupa 37
Conservação de campo de esporte 37
Conservação de células, tecidos e organismos vivos em baixas temperaturas 
[criobiologia] 40

Conservação de piscina para a prática de esporte 37
Conservação de quadra para a prática de esporte 37
Conservação e manutenção de container 37
Consórcio de bens [serviços financeiros] 36
Consórcio funerário 36

Constituição e administração de fundo de investimento [serviços financeiros] 36

Construção de estante para feira, exposição e loja 37
Construção de fábrica 37
Construção de porto 37
Construção de vedação 37
Construção e reparação de obra civil 37
Construção e reparação em colocação de alvenaria 37
Construção e reparação em colocação de calha 37
Construção e reparação em colocação de cerca de arame 37
Construção e reparação em colocação de esquadria 37
Construção e reparação em colocação de piso 37
Construção e reparação em colocação de tela 37
Construção submarina 37
Construtor (serviços de -) 37
Consulta à lista telefônica por computador 38
Consultas médicas [serviços médicos] 44
Consultoria em segurança do trabalho 45

Consultoria referente a implantação, operação, gerenciamento e suporte de redes 
de telecomunicações e suas configurações 38

Consultoria técnica em coleta [seleção] de materiais 37
Controle ambiental de poluição do ar e sonora 42
Controle de estaqueamento 37
Controle de qualidade do alimento 42
Controle de qualidade na indústria 42
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Controle de qualidade para laboratório de análise clínica 42
Controle de rodovia 39
Controle de tráfego de veículos 39
Conversão de veículos a gasolina para gás natural 37
Conversão de veículos à gasolina para gás natural 37
Cooperativa de crédito 36
Copidesque [edição de texto, exceto de publicidade] 41
Correio, entrega de mensagem 39
Correio, transmissão de mensagem 38
Corretagem de frete [despachante de frete] 39
Corretagem de seguro financeiro 36
Corretagem de veículos 35
Corretor de publicidade (serviço de -) 35
Corte de árvore 44
Corte de cabelo masculino, feminino e infantil 44
Creche 43
Crédito educativo 36
Cria e engorda de gado bovino 44
Criação de gado [serviço agropecuário] 44
Criação de homepage 42
Criação de software de computação gráfica 42
Criação e projeto de planta para construção 42
Cromagem dos pára-choques de veículo 40
Curso de ciências ocultas 41
Curso de idioma 41
Curso técnico de formação 41
Cursos livres [ensino] 41
Custódia de valor 36

Cyber-café [aluguel de tempo de acesso a banco de dados] 42

Cyber-café [restaurante] 43
Datilografia 35
Decoração de festa, cerimonial e outros eventos 41
Dedetização 37
Depilação 44
Depósito de valores 36
Desconto de título de crédito 36
Desenho artístico 42
Desenho de arte gráfica, inclusive para homepage 42
Desentupimento e limpeza de cano e tubulação 37
Desenvolvimento e transferência de embrião animal 44
Desfile de moda com fim publicitário 35
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Desfile de moda somente para entretenimento 41
Design de aplicativo de multimídia 42
Design de homepage 42
Desinfecção e limpeza de piscina 37
Desmatamento 44

Despachante aduaneiro [desembaraço e liberação de documento alfandegário] 35

Despachante de frete somente para corretagem de frete 39
Despachante para agilizar documento 35
Diagramação 42
Digitalização 42
Disc-jóquei 41

Disponibilização de crédito para efetuar chamada telefônica 36

Distribuição de brindes 35
Distribuição de brinquedos para caridade 41
Distribuição de cestas básicas a pessoas carentes 43
Distribuição de filmes 41
Distribuição de utensílio para diálise [comércio] 35
Dragagem 37
Drogaria [comércio] 35
Ducha e banho 44
Edição de texto publicitário 35
Edição de texto, exceto de publicidade [copidesque] 41
Elaboração de declaração de imposto de renda 35

Elaboração, implementação, execução e avaliação de políticas sociais 45

Embalsamamento 45
Emissão de bônus de valor 36
Emissão de debênture 36
Emissão de documentos e certidões oficiais 35
Emissão e venda de passagens 39
Emissão/validação de certificação digital 42
Empacotamento de mercadorias para fins de transporte 39
Empresário [organização e produção de espetáculos] 41
Empréstimo contra garantia, penhor 36

Encaminhamento de providências e orientação social a indivíduos e grupos 45

Encolhimento de tecido 40
Engenharia aeronáutica [projeto de -] 42
Engenharia agrícola [projeto de -] 42
Engenharia agronômica [projeto de -] 42
Engenharia biológica 42
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Engenharia civil [projeto de -] 42
Engenharia da computação [projeto de -] 42
Engenharia de alimento [projeto de -] 42
Engenharia de automóvel [projeto de -] 42
Engenharia de controle de qualidade [projeto de -] 42
Engenharia de material [projeto de -] 42
Engenharia de mina [projeto de -] 42
Engenharia de pesca [projeto de -] 42
Engenharia de produção [projeto de -] 42
Engenharia de segurança do trabalho [projeto de -] 42
Engenharia de tráfego [projeto de -] 42
Engenharia elétrica [projeto de -] 42
Engenharia eletrônica [projeto de -] 42
Engenharia florestal [projeto de -] 42
Engenharia genética [projeto de-] 42
Engenharia industrial [projeto de -] 42
Engenharia mecânica [projeto de -] 42
Engenharia metalúrgica [projeto de -] 42
Engenharia naval [projeto de -] 42
Engenharia nuclear [projeto de -] 42
Engenharia oceânica [projeto de -] 42
Engenharia química [projeto de -] 42
Engenharia sanitarista [projeto de -] 42
Engenharia têxtil [projeto de -] 42
Entrega de correspondência 39
Entrega de flores [OMPI] 39
Entrega de malote  39

Entrega de mensagens animadas por meio de veículos ou ao vivo 39

Entrega de refeições (delivery) 39
Envasamento/ engarrafamento de mercadorias 40
Escaneamento 42
Esterilização de instrumentos cirúrgicos 37
Esterilização e/ou conservação de alimento 40
Estética [tratamento da pele e cabelo] 44
Estética facial e corporal 44
Estética para animal [toalete animal] 44
Estimulação de poço e de controle de areal e água 37

Estivagem [conjunto de operações destinadas à movimentação de mercadorias de 
terra para bordo, ou de uma embarcação para outra, ou de bordo para terra] 39

Estofador 37
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Estudo hidrológico [levantamento geológico] 42

Estudos e pareceres pertinentes à macro e microeconomia, serviços estes 
prestados com fins de assessoria na gestão de negócios e operação de uma 
empresa comercial

35

Exame bacteriológico [análise clínica] 44
Exame de seqüência genética 44
Exploração submarina [pesquisa] 42
Extração de veneno de animal peçonhento 44
Extração florestal 44
Fã clube 41

Factoring [sistema pelo qual uma empresa produtora de bens ou serviços 
transfere seus créditos a receber, resultante de vendas a terceiros, a uma empresa 
especializada que assume as despesas de cobrança e os riscos de não pagamento; 
fomento comercial;

36

Farmácia [comércio de produtos farmacêuticos] 35

Farmácia de manipulação [manipulação de medicamentos] 44

Faturamento [OMPI] [OMPI] 35

Ferramentaria [transformação, tratamento ou beneficiamento] 40

Ferramentaria manual [reparação, montagem e construção] 37

Flores (Entrega de -) [OMPI] 39
Fornecimento de acesso a bases de dados [OMPI] 38
Fornecimento de canais de telecomunicação para serviços de venda à distância 
[OMPI] 38

Fornecimento de mão-de-obra [terceirização] 35

Fornecimento de mecanismos de busca para a obtenção, manutenção e 
distribuição de dados a partir de um banco de dados localizado em uma rede 
mundial de computadores (se o serviço for de desenvolvimento de um 
software/website para terceiros)

42

Fornecimento de mecanismos de busca para a obtenção, manutenção e 
distribuição de dados a partir de um banco de dados localizado em uma rede 
mundial de computadores (se o serviço for o provimento de acesso a um website)

38

Fornecimento de mecanismos de busca para a obtenção, manutenção e 
distribuição de dados a partir de um banco de dados localizado em uma rede 
mundial de computadores [se for uma ferramenta de busca]

42

Fornecimento de salas de bate-papo na internet [OMPI] 38
Fotocópia [reprodução de documentos] 35
Fotogrametria [fotocartografia] 42
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Fotolito 40
Franchising (Venda e licenciamento de -), tratando-se de administração de 
negócios em franchising 35

Franchising [sistema pelo qual empresa detentora de uma marca registrada, 
processo patenteado de produção ou direitos similares concede a outras empresas 
licença de utilização dessas marcas ou processos, sob certas condições - 
administração de ne

35

Franchising referente ao licenciamento de marcas e patentes 42

Fraturamento de poços 40
Frigorífico [armazenagem de produto alimentício] 39
Funerário [serviço -] 45
Geodesia [estudo e pesquisa] 42
Geografia [estudo e pesquisa] 42
Geologia [estudo e pesquisa] 42
Geração de energia e capacidade elétrica 40
Gerenciamento de banco de dados 35

Gestão de direitos autorais de obras audiovisuais [serviços jurídicos] 45

Gestão de franquia 35
Gestão de risco financeiro 36
Gestão pública/privada 35
Gravação em vidro, placa e moeda 40

Gravações musicais em VHS/DVD/CD (serviços de estúdio) 41

Grupo musical 41
Grupos de auto-ajuda [terapia em grupo] 44
Guarda-móveis [estabelecimento para depósito de móveis] 39

Guarda-volume [sala ou lugar qualquer para, com segurança e por determinado 
tempo, se depositarem volumes] 39

Guia de turismo 39

Guias eletrônicos, revistas, jornais e boletins oferecidos ao consumidor online 
[somente para acesso, sem possibilidade de download] 41

Habilitação de celular (serviço de cadastro) 35
Habilitação de celular (serviço de telecomunicação) 38
Heliografia [estudo do sol] [estudo e pesquisa] 42
Hibridação [serviços de -] [cruzamento fecundo entre indivíduos diferentes na 
variedade ou na espécie] 44

Hidrologia [estudo e pesquisa] 42
Higiene animal [toalete animal] 44
Higrometria para indicação do tempo 42
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História [ensino de -] 41
História [pesquisa e levantamento arqueológico] 42
Home-banking 36
Horticultura [serviço agropecuário] 44
Hospital para plantas 44
Hotel para animais 43
Hotel para plantas 44
Ilustradores (serviços de -) [OMPI] 42
Imóveis [compra e venda de -] 36
Impermeabilização em obra civil 37
Implantação de programa de controle de qualidade 35
Implantação de sistema [informática] 42
Incorporação de imóvel 36
Incubadora de ovos [serviços de -] 44

Informação comercial e aconselhamento a consumidores [OMPI] 35

Informação sobre crédito de cheques, títulos e outros documentos 36

Informe financeiro relacionado à assessoria econômico-financeira 36

Injeção de plástico [serviço de -] 40
Inseminação animal artificial 44
Inspeção de máquina e material 42
Instalação de aparelho de som para veículo 37

Instalação e conserto de ar condicionado, inclusive de veículo 37

Instalação e conserto de rádio-comunicação 37
Instalação e conserto de telefone 37
Instalação e reparação de alarme para veículo 37

Instalação, manutenção e conserto de computador [hardware] 37

Instalação, manutenção e reparo de estrutura de letreiro e de painel elétrico e 
eletrônico, inclusive de veículo 37

Intermediação de carga 39

Intermediação na compra e venda de energia e capacidade elétrica 35

Inventário e gerência de estoque 35
Investigação de paternidade [exame] 44

Irrigação [rega artificial da terra por meio de canais, canos e levadas] 44

Jardinagem [paisagismo] 44
Jateamento de areia em vidro 40
Jogo de búzios, carta cigana, runas ou tarô 45
Jornalismo (reportagens) 41



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Laboratório de análise clínica 44
Lapidação de pedra 40
Laqueação de madeira 40
Lavagem a vapor 37
Lavanderia 37
Leasing [aluguel] de veículos 39
Leasing [financiamento] de veículos 36
Leasing de espaço na internet 38
Leasing de imóveis 36
Leasing de veículos 39
Levantamento mercadológico 35
Licenciamento de direitos autorais [serviços jurídicos] 45

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação 45

Licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e patentes (intermediação de 
negócios comerciais) 35

Limpeza, reparo, e manutenção de rede de esgoto 37
Linotipia 40
Liquidação de sinistro 36
Liquidação financeira [serviço de-] 36
Litografia 40
Locutor de eventos 41
Logística referente ao transporte de carga 39
Loteamento imobiliário 36

Lustrador de artigo de madeira e do mobiliário [manutenção] 37

Mala, conserto, reparo e conservação 37
Manicure e pedicure 44
Manipulação de fórmulas medicinais 44
Manutenção de equipamentos elétricos 37
Manutenção de plantas [cultura de plantas] 44

Maquete [construção de protótipos, maquetes e miniaturas para projetos 
arquitetônicos, empreendimentos imobiliários, de acordo com projeto] 37

Maquete eletrônica 42
Maquetes e protótipos [concepção e projetos de -] 42
Medição de energia elétrica 39
Medição e análise de solo 42

Medição e verificação de emissões de dióxido de carbono e outros gases estufas 42

Medicina chinesa e ayurvédica 44
Monitoramento e rastreamento de veículos e cargas, contratação de guarda 
[serviços de segurança] 45
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Montepio 36
Museologia [pesquisa e estudo] 42
Noticiário [serviço de transmissão de -] 38
Nutricionista [serviço de -] 44
Obra artística, agenciamento, gestão e intermediação 35
Oceanografia 42
Odontologia [cirurgião-dentista] 44
Odontologia [serviço técnico de -] 40
Operação de aeroportos [transporte] 39
Operação de estacionamento 39
Operação de portos [transporte] 39
Operação de rodovias [transporte] 39
Orçamento [avaliação financeira] [OMPI] 36
Organização de grupos de apoio 45

Organização de programas de intercâmbio cultural e educativo. 41

Organização doméstica [coordenação e planejamento na organização de espaços 
residenciais] 45

Organização e administração de empresa 35
Orientação nutricional 44
Orientação psicológica 44
Ouvidoria 35
Paleontologia (pesquisa e estudo) 42
Parque de diversão 41
Pavimentação de estrada 37
Pecúlio 36
Pedágio 39
Pedreiro [serviços de - ] 37
Perfuração do solo 37
Perícia contábil 35
Perícia legista 44
Perícia médica 44
Perícia médica/Perito médico-legista 44
Perícia na área sanitária 44
Perícia odontológica/Perito odonto-legista 44
Perícia técnica na área contábil 35
Perícia técnica na área de administração 35
Perícia técnica na área de arquitetura 42
Perícia técnica na área de biologia 42
Perícia técnica na área de computação e informática 42
Perícia técnica na área de economia 36
Perícia técnica na área de engenharia 42
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Perícia técnica na área de farmácia 44
Perícia técnica na área de física 42
Perícia técnica na área de fisioterapia 44
Perícia técnica na área de fonoaudiologia 44
Perícia técnica na área de geologia 42
Perícia técnica na área de matemática 42
Perícia técnica na área financeira 36
Perícia técnica na área química 42
Personal trainer 41
Pesagem de mercadoria 39

Pesquisa científica sobre assuntos de natureza paranormal 42

Pesquisa de bens minerais 42
Pesquisa de mercado 35
Pesquisa genealógica 42
Pesquisa geológica 42

Pesquisa no campo da ciência e tecnologia sobre a existência de vida inteligente 
no universo, astronomia e ciências planetárias 42

Pesquisas agropecuárias 42
Pesquisas médicas 42
Pesquisas navais 42
Pintura à mão em tecido 42
Pintura artística 42
Piscicultura 44

Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas 42

Planejamento, organização e administração de benefícios e serviços sociais 45

Planimetria [levantamento topográfico] 42
Plano de saúde, venda e administração 36
Plano funerário, venda e administração 36
Plastificação 40
Plotagem 40
Pluviometria ou udometria 42
Porteiro [OMPI] 45
Preparação de terra 44

Processamento administrativo de pedidos de compra [OMPI] 35

Processamento e compressão de gás 40
Produção de coberturas reprodutivas, reprodutores, matrizes, embriões, de 
sêmen, produtos genéticos e de reprodução de gado bovino e produtos 
agropecuários

44
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Produção de filme publicitário [OMPI] 35
Programa de qualidade total [gestão empresarial] 35
Programação visual 42

Programas de cartão de pontuação (tipo programa de milhagem/fidelidade) 35

Projeto de arquitetura 42
Projeto de decoração 42
Projeto de distribuição de água 42
Projeto de distribuição de energia elétrica 42
Projeto de engenharia de qualquer natureza 42
Projeto de geração de energia elétrica 42
Projeto de química 42
Projeto de sistema de computador 42
Projeto de tubulação 42
Projeto e cálculo 42
Projeto industrial 42
Projeto na área de segurança do trabalho 42
Projeto paisagístico 44
Promoção de venda para terceiros [publicidade] 35
Promotor de eventos [se artísticos/culturais] 41
Promotor de eventos [se comerciais] 35
Proteção ao crédito 36
Protético [serviço técnico de odontologia] 40
Provedor de acesso [telecomunicação] 38

Provimento de acesso a lojas eletrônicas [telecomunicação] 38

Provimento de web site disponibilizando fotos, áudio e vídeo não downloadble 
[serviço de entretenimento] 41

Psicologia animal 44
Psicometria [medida da duração e da intensidade de processos mentais, por meio 
de métodos padronizados] 44

Psicopedologia [estudo da atividade psíquica infantil] 44

Psicotécnico; teste, exame e prova para orientação vocacional 41

Psicotécnico; teste, exame e prova para seleção de pessoal (recrutamento de 
pessoal) 35

Psicotécnicos (testes, exames, provas) para orientação vocacional 41

Psicoterapia 44

Psicroterapia [terapia que se vale do frio, empregando-o de modos diversos] 44

Psiquiatria 44
Publicidade por qualquer meio 35
Pulverização [agropecuária] 44
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Química [serviço de -]; pesquisa e análise para fim industrial 42

Quiroprática [sistema terapêutico que, partindo do pressuposto de que as doenças 
resultam de disfunção nervosa, procuram corrigi-las por manipulação, e por 
outros cuidados, de estruturas; quiropraxia]

44

Radioastronomia 38
Rádio-chamada 38
Radiocomunicação 38
Radiocomunicação terrestre ou espacial 38

Radiodeterminação [determinação, mediante o emprego de ondas radioelétricas, 
da posição de um móvel ou da direção ou distância em que este se encontra em 
relação a um ou dois pontos conhecidos]

38

Radiofarol [serviço de -] 39
Radiofonia 38
Radiolocalização 38
Radionavegação 38
Radiossonda [transmissão de dados meteorológicos] 38
Ranário [criação de rã] 44

Rastreabilidade de bovinos (controle de localização/registro de cada animal) 35

Reabilitações físicas, mentais e emocionais [serviços médicos] 44

Recarga para cartucho de impressora (serviço de -) 37
Reconstrução de construção [ato ou efeito de reconstruir; edifício, ou parte dele, 
que se reconstruiu ou reformou] 37

Recozimento de metal 40
Recuperação de plantas (cultura de plantas) 44
Redação de cartas para terceiros 45
Redação de textos publicitários [OMPI] 35
Redação de textos, exceto para publicidade [OMPI] 41

Reembolso postal [sistema de vendas em que a mercadoria chega à mão do 
comprador pelo correio, por intermédio do qual é feito o pagamento] 39

Reencadernação de livro [serviço de reparação de encadernação] 37

Relocalização de indivíduos [investigação  de pessoas desaparecidas] 45

Reparação de cachimbo 37

Reparação de equipamento de gás [serviço de manutenção e reparo] 37

Reparação de furador de papel 37
Reparação de grampeador [artigo de escritório] 37
Reparação de isqueiro 37
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Reparação de monumento [serviço de manutenção e reparo] 37

Reparação de piteira 37

Reparação de tela artística [serviço de restauração de obra artística] 37

Reparação e conservação de adorno [serviço de manutenção e reparo] 37

Reparação e manutenção da estrutura de letreiro e painel não elétrico 37

Reparo de estampas 37
Reparo de fechadura 37

Reparo de moldes para estamparia [serviço de manutenção e reparo] 37

Repassagem de roupa 37
Repórter (serviço de -) [agência de notícia] 41
Representação comercial [OMPI] 35

Representação comercial de aparelho elétrico, eletrônico e térmico 35

Representação e defesa de causas de caráter social, defesa dos direitos humanos, 
defesa do meio ambiente, defesa das minorias étnicas perante órgãos da 
administração pública ou diante da opinião pública

45

Representação jurídica de associados, grupos civis organizados ou da sociedade 
civil para defesa de interesses e direitos individuais, coletivos e difusos 45

Representação, diante da Administração Pública ou de entidades privadas, de 
associados, grupos civis organizados ou da sociedade civil para defesa de 
interesses e direitos individuais, coletivos e difusos

45

Reserva e emissão de bilhetes para shows 41

Restauração de afresco [serviço de restauração de obra artística] 37

Restauração de obra sacra e histórica [serviço de restauração de obra artística] 37

Restauração/conservação de fotografias 40
Restauração/conservação de obras de arte 37

Revestimento de poliuretano em peça [serviço de tratamento de materiais] 40

Salas de cinema 41
Salvamento em transporte 39
Sapateiro, confecção sob medida 40
Sapateiro, conserto e reparo 37
Sauna [serviços de -] 44
Seguro contra acidente 36
Separação de resíduo urbano para reciclagem 40
Serralheria [conserto] 37
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Serralheria [fabricação] 40
Serviço de carteira de compensação entre negócios 36
Serviço de comparação de preços 35

Serviço de contagem de tempo de serviço de trabalhadores [serviços jurídicos] 45

Serviço de mistura de tintas 40

Serviço de monitoramento de clientes bancários com a utilização de veículos 
próprios e da polícia [vigilância e segurança] 45

Serviço de segurança bancária por meio de utilização de senha (software) 42

Serviço de senha bancária (software) 42
Serviço personalizado de compras para terceiros  [serviços de comprador 
pessoal] 45

Serviços de análise de processamento de dados [serviço de informática] 42

Serviços de assistência jurídica, prestados a título de assistência social 45

Serviços de babá 45
Serviços de borracheiro 37
Serviços de caligrafia [OMPI] 41
Serviços de carregamento, compartilhamento e postagem de fotos áudio e vídeo  
[transmissão] 38

Serviços de caseiro 45
Serviços de chaveiro [conserto e manutenção] 37
Serviços de chaveiro [fabricação de chaves e fechaduras] 40
Serviços de colocação e recolocação no mercado de trabalho, prestados a título 
de assistência social 35

Serviços de compilação e disponibilização de listas de casamento 35

Serviços de comunicação para a transmissão de uma transação eletrônica de um 
estabelecimento até uma central de processamento [telecomunicação] 38

Serviços de concepção de programas de TV/rádio 41
Serviços de concierge [serviços prestados por terceiros para satisfazer 
necessidades individuais] 45

Serviços de consultoria econômica 36
Serviços de copeiras 43

Serviços de cuidados pessoais voltados para a população carente, com fins de 
reabilitação social, prestados a título de assistência social [dar banho, vestir, 
pentear, alimentar com finalidade de atender a necessidades individuais 
específicas]

45

Serviços de detecção de fraudes contra cartões de crédito 36

Serviços de educação, prestados a título de assistência social 41
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Serviços de engenharia e planejamento no campo de redes de informação e 
comunicações 42

Serviços de engraxate 37
Serviços de fatura [emissão de notas fiscais] 35
Serviços de governança doméstica 45
Serviços de identificação biométrica 45

Serviços de ilustrações gráficas, técnicas e simulações gráficas de projeto 42

Serviços de lazer e entretenimento, prestados a título de assistência social 41

Serviços de lobby para fins que não sejam comerciais 45
Serviços de medicina à distância 44
Serviços de organização de encontros com finalidade de auto-ajuda, prestados a 
título de assistência social 45

Serviços de organização de encontros com finalidade de integração social, 
prestados a título de assistência social 45

Serviços de organização e regência de concertos [OMPI] 41
Serviços de orientação espiritual e filosófica, prestados a título de assistência 
social 45

Serviços de pesca/ captura de pescado 44
Serviços de pinturas viárias 37
Serviços de premiação 41

Serviços de processamento de dados [compilação em banco de dados] 35

Serviços de programa de incentivo a funcionários 35
Serviços de programas de fidelidade (clube, cartão, talão) 35
Serviços de projetos arquitetônicos de casas populares, prestados a título de 
assistência social 42

Serviços de promoção de campanhas publicitárias com vistas à prevenção de 
doenças, a título de assistência social 35

Serviços de promoção de relacionamento interpessoal, prestados a título de 
assistência social 45

Serviços de raio-x 44
Serviços de reabilitação física, motora e emocional prestados a título de 
assistência social 44

Serviços de recarga de cartuchos ou toner vazios 37
Serviços de recarga de créditos de cartões magnéticos do tipo: vale refeição, 
alimentação ou combustível 36

Serviços de representação de classe, a saber, promoção de lazer e entretenimento 41

Serviços de segurança rodoviária 45

Serviços de sinalização [instalação, manutenção e construção] 37
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Serviços de sinalização [projetos arquitetônicos e engenharia] 42

Serviços de terapia 44
Serviços de time sharing 36
Serviços de transporte de mercadorias e mudanças terrestres estaduais e 
interestaduais 39

Serviços fisioterápicos prestados a título de assistência social 44

Serviços jurídicos, a saber, provimento de informação personalizada , 
consultoria, serviços de aconselhamento e litígios todos na área da lei de 
imigração

45

Serviços médicos prestados a título de assistência social 44

Serviços odontológicos prestados a título de assistência social 44

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, 
apresentação de cursos, treinamentos, palestras e seminários 41

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, assistência 
jurídica aos associados 45

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, controle de 
qualidade de produtos ou de serviços prestados por profissionais 42

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, gestão de 
fundo de pensão para os seus associados 36

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, gestão de 
planos de saúde para os seus associados 36

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, 
informações sobre legislação trabalhista 45

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, 
intermediação comercial para os seus associados. 35

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, promoção 
de negócios dos associados 35

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, 
representação diante da Administração Pública ou de entidades privadas. 45

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, 
representação jurídica de uma determinada classe 45

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, serviços de 
administração de convênios de benefícios 35

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, serviços de 
administração de planos de previdência privada 36
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Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, serviços de 
captação de recursos financeiros para seus associados 36

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, serviços de 
fornecimento de crédito para os seus associados 36

Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, 
sistematização de informações em bancos de dados para a inclusão e 
disponibilização de currÍculos e ofertas de empregos

35

Serviços prestados por entidades sindicais, a saber, administração de convênios 
de benefícios 35

Serviços prestados por entidades sindicais, a saber, orientação e assistência 
jurídica aos seus associados 45

Serviços prestados por entidades sindicais, a saber, promoção de crédito para os 
seus associados 36

Serviços prestados por entidades sindicais, a saber, representação e defesa dos 
interesses das organizações associativas, patronais e empresariais diante da 
administração pública ou de entidades privadas e em negociações trabalhistas

45

Serviços prestados por entidades sindicais, a saber, representação e defesa dos 
interesses trabalhistas por organizações sindicais diante da administração pública 
ou de entidades privadas e em negociações trabalhistas

45

Serviços prestados por entidades sindicais, a saber, serviços de ensino 41

Serviços prestados por entidades sindicais, a saber, serviços médicos para os seus 
associados 44

Serviços prestados por órgão fiscalizador da profissão, a saber,  avaliação de 
serviços profissionais, no intuito de medir a conformidade destes serviços às 
normas profissionais vigentes

42

Serviços psicológicos prestados a título de assistência social 44

Silk-screen [serigrafia] 40
Silvicultura [estudo e pesquisa] 42
Silvimetria 44
Sinuca [serviços de] 41
Site para efetuar o licenciamento eletrônico de veículos 35

Site para efetuar pagamentos de taxas, consórcios, mensalidades 36

Sites de busca [fornecimento de mecanismos de busca na Internet] 42

Sondagem de solo e subsolo 42
Sonorização 41
Sonorização de eventos para empresas e similares 41
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SPA  [serviços médicos ou estéticos] 44
SPA [serviço de hospedagem e fornecimento de refeições] 43
Subscrição de seguro 36
Suporte técnico em informática, a saber instalação, manutenção e configuração 
de banco de dados 42

Tapete, conserto e reparo 37
Telemarketing 35

Telemática (entendido como transmissão de informações/ telecomunicação) 38

Telemetria 38
Telepesquisa [pesquisa de opinião] 35
Televisionamento 38

Tempo de acesso a redes globais de computadores (Aluguel de -) [OMPI] 38

Tenda conserto e reparo 37
Terapia esotérica 45
Terapia ocupacional (serviços psicológicos) 44
Terceirização [assistência empresarial] [OMPI] 35
Terceirização [fornecimento de mão-de-obra] 35
Terraplanagem 37

Tipografia [sistema de imprimir com fôrmas em relevo; impressão tipográfica] 40

Transferência tecnológica [serviços jurídicos] 45

Transmissão [emissão] de sinal de telecomunicação por satélite 38

Transmissão de filmes de televisão via cabo, satélite, rede de telecomunicação 38

Transporte de urna mortuária 39
Transporte de valores 39
Tratamento da lã 40
Tratamento de água e esgoto 40
Tratamento de informação/dados [serviço de informática] 42
Tratamento e purificação da água da piscina 40
Tratamento fitossanitário [controle de pragas agrícola] 44
Tratamento médico 44

Trutário [lugar onde se criam animais para fins de comercialização] 44

Universidade [serviço de educação] 41

Usinagem [operação mecânica pela qual se dá forma à matéria-prima], 
transformação, beneficiamento e tratamento 40

UTI móvel [serviços médicos] 44
Vacinação de animal a domicílio 44
Vacinação de pessoa a domicílio 44



                                                  DESCRIÇÃO                                                               CLASSE

Valise, conserto e reparo 37

Venda de assinaturas de serviços de telecomunicações para terceiros [OMPI] 35

Venda de bilhetes de loteria 41
Venda de ingressos para shows e espetáculos 41
Vistoria e perícia técnica de veículos 42

Vistoria prévia em veículo para seguradora e corretora de seguro 36

Vistorias navais 42
Vitrificação 40

Yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da índia [terapias alternativas] 44

Yoga e yogaterapia, meditação e filosofia da índia: se for atividade desenvolvida 
em academias de ginástica 41

Zelador 37
Zelador [OMPI] 37
Zincografia, linotipia e litografia 40


