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RESUMO 

 

SECRETARIADO EXECUTIVO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS PARA 

ABERTURA DE MICROEMPRESAS DE ASSESSORIA REMOTA  

 

 

 

AUTOR: Allyne Francine Souza  

ORIENTADORA: Profa. Dra. Sílvia Regina Paverchi 

 

O profissional de secretariado, assim como outros profissionais, necessita se reinventare 

adquirir conhecimentos múltiplosdiante de um mercado cada vez mais exigente. Dentro desse 

contexto, o estudo em questão buscou trazer contribuição sobre novas possibilidades de 

mercado para os Secretários Executivos, especificamente o Secretariado Remoto, modalidade 

de serviço que tem se evidenciado através dos segmentosdo empreendedorismo, os quaissão 

marcados por inovaçãoe busca de gerir seu próprio negócio. Considerando as novas formas de 

empreender desses profissionais, a pergunta de pesquisa que se pretendeu responder é: Quais 

são os possíveis caminhos traçados por egressos do curso de Secretariado Executivo da 

Universidade Federal de Sergipe para abrir seu próprio negócio? E, nesse sentido, o objetivo 

do estudo foi compreender a inserçãodesse egresso no mercado de trabalho na qualidade de 

secretário remoto microempreendedor individual. A pesquisa, de abordagem qualitativa e 

método estudo de caso, foi desenvolvida com aplicação de questionário contendo perguntas 

abertas para uma estudante e outra egressa do curso em questão. Teve intuito de apontar 

possibilidades de trabalho na área de Secretariado Executivo, como também apresentar 

trajetóriaspossíveis que recém-graduados ou graduandos percorrem para se firmar no mercado 

de trabalho como micro empreendedor individual. O trabalho buscou contribuir para aguçar a 

percepção do egresso para a possibilidade deatuação no segmento do Secretariado Remoto. 

 

Palavras-chave: Assessoria Remota. Empreendedorismo. Secretariado Executivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

EXECUTIVE SECRETARY: POSSIBILITIES AND CHALLENGES FOR THE 

OPENING OF REMOTE CONSULTANCY MICRO-ENTERPRISES 

 

 

AUTHOR: Allyne Francine Souza  

ADVISOR: Profa. Dra. Sílvia Regina Paverchi 

 

 

The secretarial professional, as well as other professionals, needs to reinvent and acquire 

multiple knowledge in the face of an increasingly demanding market. Within this context, the 

study in question sought to bring a contribution on new market possibilities to the Executive 

Secretaries, specifically the Remote Secretary, mode of service that has become evident through 

the segments of entrepreneurship, which are marked by innovation and search to manage their 

own business. Considering the new ways of undertaking these professionals, the research 

question that was intended to answer is: What are the possible paths drawn by graduates of the 

Executive Secretary course of the Federal University of Sergipe to open their own business? 

And, in this sense, the objective of the study was to understand the insertion of this egress in 

the work market in the capacity of individual micro entrepreneur remote secretary.The research, 

of qualitative approach and case study method, was developed with the application of a 

questionnaire containing open questions for a student and another egress of the course in 

question. It aimed to point out possibilities of work in the Executive Secretary area, as well as 

presenting possible trajectories that recent graduates or graduates travel to establish themselves 

in the job market as individual micro entrepreneur. The work sought to contribute to sharpen 

the perception of egress for the possibility of acting in the segment of the Remote Secretariat. 

 

 

Keywords: Remote Secretary. Executive Secretary. Entrepreneurship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o que mais se ouve falar é em mercado de trabalho inovador. 

Também, nas inúmeras possibilidades de trabalhos que vem surgindo e ganhando cada dia mais 

adeptos a segmentos que algum tempo atrás não teria perfil empregatício, mas com o advento 

de um amplo mercado consumidor, esses múltiplos segmentos vem tendo chances de se colocar 

no mercado de trabalho e apresentar novas estruturas e possibilidades (BARBOSA; 

DURANTE, 2013). 

Diante desse cenário de inovações, o empreendedorismo surge como um desses 

segmentos, com o intuito de aperfeiçoar e inovar, uma vez que, se vê nesse contexto diversas 

possibilidades de trabalhos com características singulares ou múltiplas, que vão se adequar ao 

perfil de quem irá empreender ou do serviço ou produto que será empreendido. 

Para Dornelas (2001, p.21), “[...] o contexto atual é propício para o surgimento de um 

número cada vez maior de empreendedores”. Por esse motivo, a capacitação de candidatos a 

empreendedor está sendo prioridade em muitos países, inclusive no Brasil, haja vista a crescente 

preocupação das escolas euniversidades a respeito do assunto, por meio da criação de cursos e 

matérias específicas de empreendedorismo como alternativa aos jovens profissionais que 

ultimamente se graduam no ensino universitário brasileiro. 

Através deum mercado de trabalho multifacetadovêm surgindo novas possibilidades 

para o profissional Secretariado Executivo. Segundo Neiva e D’Elia (2009): 

 

O empreendedor está sempre atento às oportunidades. [...] tem facilidade para 

articular as redes de relacionamentos, planejar e administrar seus investimentos, no 

plano pessoal e profissional.Estes conceitos se aplicam diretamente ao perfil atual do 

profissional secretário e aos desafios que encontra no seu cotidiano. (NEIVA; 

D’ELIA, 2009, p.166). 

 

Assim, para empreender, não basta apenas pensar em criar negócios ou viabilizar ideias, 

é preciso ativar o potencial de planejamento, transformação, adaptação e integração (NEIVA; 

D’ELIA, 2009). 

Ante o exposto, o profissional de Secretariado Executivo pode vir a seenquadrar no 

perfil empreendedor, uma vez que deve estar apto desenvolver atividades múltiplas no que se 

refereao cumprimento de tarefas a partir de suas atribuições profissionais previstas nas Leis 

Federais nº 7.377/1985 e 9.261/1996. Embora a referida legislação não mencione palavras 

“empreender” ou “empreendedorismo”, o atual contexto pode se valer daperspectiva, presencial 

ou remota, de fácil adaptação às atividades laborais e no relacionamento com equipes de 
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trabalho, uma vez que esse profissional deve ser solucionador assíduo de problemas nas 

diversas formas de prestação de serviços. 

Assim, no tocante àsnovas formas de empreenderé que se apresenta a modalidade de 

assessoria remota, forma de trabalho que vem se oportunizando na realidade laboraldo 

profissional de Secretariado Executivo, que busca elevar seus conhecimentos para além das 

estruturas formais vivenciadas nas organizações. 

Sobre empreender na profissão de secretariado, Mazulo e Liendo (2010) apontam as 

possiblidades de vantagens: 

 

A secretária é uma profissional autônoma, prestadora de serviços para um ou vários 

clientes. Com cada um deles, faz um contrato de prestação de serviços sem vínculos 

empregatícios. É uma excelente ideia para pessoas arrojadas e empreendedoras 

(MAZULO; LIENDO, 2010, p.23). 

 

Cabe ressaltar que essa prestação de serviço hoje é uma realidade na profissão do 

Secretariado Executivo.É oportunidade que esteprofissional pode investir para atender às 

múltiplas necessidades de um mercado de trabalho complexo que pode oferecer expansão para 

diversas atividades de assessoramento via trabalho remoto, executadas nos sistemas home office 

(trabalho desenvolvido no espaço da casa do prestador de serviço) e/ou coworking (trabalho 

desenvolvido em espaço compartilhado e locado para tal). 

Considerando as novas formas de empreender do profissional de Secretariado 

Executivo, a pergunta de pesquisaque se pretendeu responder é: Quais são os possíveis 

caminhos traçados por egressos do curso de Secretariado Executivo da UFS para abrir seu 

próprio negócio?  

A partir da problemática definida, buscou-secompreender a inserção dos egressos do 

curso de Secretariado Executivo da UFS no mercado de trabalho na qualidade de secretário 

remoto microempreendedor individua (MEI/CNPJ). Para atingir o objetivo geral, os objetivos 

específicos foram: 

a) Identificar os desafios e as possibilidades que um microempreendedor individual 

encontra para abrir uma empresa no ramo de serviços secretariais; 

b) Verificar a relevância de ter formação superior na área, ao se lançar no mercado 

inovador, como é o caso do secretariado remoto; 

c) Identificar quais atividades do curso foram importantes para trabalhar como secretário 

remoto;  
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O interesse em pesquisar sobre o tema Secretariado Remoto surgiu a partir das aulas 

ministradas no curso de graduação em Secretariado Executivo e, também, pelo fato de colegas 

de curso formados e em formação divulgarem suas empresas nas redes sociais, despertando 

interesse em conhecer mais sobre o tema e suas funcionalidades com intuito de saber como é 

empreender na profissão de Secretariado Executivo. 

Esta pesquisa pretende apontar possibilidades de trabalho na área de Secretariado 

Executivo e apresentar estrato de trajetóriaspercorridas por recém-graduadose graduandos para 

se firmar no mercado de trabalho como microempreendedor individual (MEI/CNPJ), 

oferecendo serviços desecretário ou assistente remoto. 

Arelevância acadêmica reside na possível contribuiçãoaos demais estudantes e 

interessados em ingressar no curso de graduação em Secretariado Executivo, no sentido de 

proporcionar noção de como está o mercado de trabalho para o profissional no segmento do 

secretariado remoto/ assessoria remota enquanto microempreendedor, quais são as chances, 

bem como procedimentospara busca dessas novas formas de trabalhopara além daforma 

“clássica”, ou seja, focado somente no trabalho remunerado dentro das organizações. Objetiva-

se que esta pesquisa também possa trazer à luz a importância dos cursos de graduação estarem 

abertos a dialogar ainda mais com o universo empreendedor, o que na atualidade se faz bastante 

necessário, para que o empreendedorismo possa ser desenvolvido com mais afinco pelos futuros 

profissionais que desejam ter seu próprio negócio. Acredita-se que esse ensaio deva começar 

em sala de aula, por meio de disciplinas que possam mostrar as múltiplas relações que a 

profissão deSecretariado Executivo tem com as diversas vertentes do empreendedorismo. 

Este trabalho segue estruturado em cinco seções. Aprimeiraé a presente introdução, que 

faz uma abordagem dos temas discutidos, juntamente com a pergunta de pesquisa, o objetivo 

geral, os objetivos específicos e a motivação em trabalhar o tema proposto. Na segundaseção, 

é apresentado o embasamento teórico que proporciona sustentação a pesquisa. Na terceiraseção, 

apresenta-se a metodologia, alicerce paraconcretude dos objetivos expostos. A quarta seção 

apresenta os dados e a análise dos resultados obtidos a partir das respostas das duas 

respondentes da pesquisa. E por fim, a seçãocinco elucida as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo procura abordar os conteúdos base para construção do estudo, o qual versa 

sobre as temáticas do Secretariado Executivo; apresenta como subitens, a formação, o estágio 

e o curso de Secretariado Executivo na UFS; em seguida explana-se sobre os conceitos base do 

Empreendedorismo e, por fim, se contextualiza a Assessoria Remota. 

2.1 SECRETARIADO 

A história da profissão do Secretariado no mundo vem de longa data, tendo suas 

primeiras representações na Idade Antiga, marcada pela atuação dos escribas, sendo figuras 

muitos atuantes junto a todas as atividades laborais nos reinos dos Faraós; na Idade Média as 

atividades secretariais podem ser identificadas a partir do trabalho dos monges, que eram vistos 

como detentores de muitos conhecimentos, já que trabalhavam com atividades que envolviam 

guarda e escrita de documentos (SABINO, ROCHA, 2004); (SCHUMACHER, PORTELA, 

BORTH,2013); (GIORNI, 2017).  

O trabalho secretarial se intensificou a partir das transformações geradas pela Revolução 

Industrial (1760-1840), sendo esse período de inovações e desenvolvimento em escala mundial. 

No século XX, especialmente as duas Grandes Guerras, ocasionaram a inserção da mulher na 

profissão, antes praticada por homens (SABINO, ROCHA, 2004), (GIORNI, 2017). 

Em relação ao histórico profissional contemporâneo, diante das mudanças que o mundo 

enfrentou a partir da segunda metade do século XX, em seus aspectos políticos, econômicos e 

sociais, surgiu a partir dos anos 1990 necessidade de um profissional com características 

versáteis para acompanhar os novos segmentos de mercado, ou seja, o perfil de um secretário. 

(MAZULO; SILVA,2010). Giorni (2017) salienta que:  

 

[...] nesse momento, surge o Secretário, que passa a ser um profissional integrante das 

Organizações, com a predominância, ainda do sexo masculino. Será a partir das 

grandes guerras que a mulher entrará definitivamente no cenário empresarial. 

(GIORNI, 2017, p.34). 

 

Todas as mudanças ocorridas corroboraram para que esse novo profissional fosse 

ganhando e conquistando seu espaço dentro dos novos segmentos organizacionais, que durante 

muitas décadas forampredominantementehabitadospelo universo masculino.A partir dessas 

inovações Giorni (2017) expõe que: 
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[...] alguns espaços foram abertos na estrutura empresarial. Proveniente da revolução 

industrial, essa estrutura exigiu funções de assessoria, nas quais incluía a de 

secretariar. E a partir daí a mulher começaa atuar como secretária, mas ainda de forma 

“tímida”. (GIORNI; 2017, p.34). 

 

 

No decorrer dessas transformações socioeconômicas a retirada dos homens para os 

campos de batalha ocasionouforte impacto e déficit da força de trabalho representada então por 

eles. Mas para que esses ambientes laborais permanecessem “a todo vapor”, foi aceita a força 

de trabalho feminina, sendo esse trabalho desenvolvido em qualquer função e atividade antes 

ocupadas pelos homens. “Assim, a mulher assume as atividades do homem nas Organizações, 

[...]”. Nas estruturas organizacionais, o Secretário se torna “a Secretária”. (GIORNI 2017, p.35). 

Sobre o progresso da profissão no Brasil, na segunda metade do século XX, Giorni 

(2017) descreve de forma sucinta as etapas de regulamentação, instituição de código de ética e 

atributos técnicos requeridos ao profissional de secretariado: 

 

Atualmente, a profissão, que passou por um longo caminho, está regulamentada e 

organizada em suas entidades de classe, possui Código de Ética específico [...]. Com 

isso o profissional de Secretariado, além de todos os seus atributos técnicos, 

desenvolveu a qualidade como bandeira principal, seguida de competência, 

aperfeiçoamento, eficiência e eficácia [...]”. (GIORNI, 2017, p.36). 

 

Assim, a profissão de Secretariado ganhou seu espaço nas organizações através do seu 

perfil inovador e por buscar cada vez mais qualificação e profissionalismo para atender o 

mercado em transformação que exige desse profissional, mulher ou homem (cujo retorno à 

profissão é percebido pela cifra aproximada de 20% de matriculados nos cursos de 

secretariadono Brasil nos últimos 9 anos), conhecimentos múltiplos e uma visão sistemática do 

ambiente em que estáou será inserido. 

A partir do exposto no parágrafo anterior, apresenta-se no próximo item a formação do 

profissional de Secretariado. 

 

2.1.1 Formação em secretariado e regulamentação profissional 

Em relação ao secretariado no Brasil, Mazuloe Liendo (2010) contextualizam o 

surgimento da mão de obra feminina: 

[...] na década de 1950, observa-se a valorização da força de trabalho da mulher na 

função de secretária [...] o mercado começa a solicitar dessa profissional uma melhor 

qualificação e um perfil especifico e diferenciado (MAZULO; LIENDO, 2010, p. 23). 
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Sobre o surgimento dos cursos específicos de formação secretarial as referidas autoras 

salientam que: 

 

[...] na segunda metade do século já XX havia cursos técnicosde secretariado, bem 

como uma preocupação maior em conhecer os acontecimentos atuais do mundo [...]. 

Desse modo, os cursos superiores na área começam a surgir nos anos de 1970. 

(MAZULO; LIENDO, 2010, p.23). 

 

Atualmente, a formação do profissional de Secretariado no Brasil, prevista em lei, se dá 

pelos níveis técnicos, com ensino médio e superior, este último nas modalidades bacharelado e 

tecnólogo (GIORNI, 2017).   

A regulamentação da profissão de Secretariado ocorre na década de 1980, através da 

Lei nº 7.377, de 30/9/1985, complementada posteriormente pela Lei nº 9.261, de 10/1/1996. De 

acordo com a Lei de Regulamentação da Profissão em Secretariado, em seu Art.2º. IncisoI o 

secretário executivo. É “[...] oprofissional diplomado no Brasil por curso superior de 

Secretariado, reconhecido na forma da Lei, ou diplomado no exterior por curso de secretariado, 

cujo diploma seja revalidado no Brasil, na forma da Lei”. 

Através dessa regulamentação o profissional de secretariado passa ter sua profissão 

reconhecida e alguns direitos garantidos como: “acriação de cursos superiores, surgimentodas 

associações de classe, a criação dos sindicatos estaduais, o surgimento da FENASSEC - 

Federação Nacional de Secretárias e Secretários, a elaboração e adoção do Código de Ética 

específico (publicado no Diário Oficial da União em 07 de junho de 1989)  e os esforços 

envidados até os dias atuais, ainda não logrados, para criação de um Conselho Federal do 

Secretariado, aumento do número de vagas no mercado e a própria valorização da profissão e 

com a regulamentação da profissão” (SÁLA, 2008; FERREIRA,2011 Apud  NOGUEIRA; 

OLIVEIRA, 2013, p.3-4). 

Todo esse feito legal corroborou para que este profissionalse coloque de forma 

igualitária junto a outras profissões no mercado de trabalho e, com isso, crieamparo legal, bem 

como novas possibilidades de atuação para aqueles que estão se preparando para o seu 

exercício, também para aquelesque já estão atuando, e buscam aperfeiçoamento e 

requalificação profissional. 

Nesse contexto, e mais especificamente no âmbito da formação de nível superior, o 

estágio - apresentado no próximo bloco - representa importante instrumento de qualificação 

profissional. 
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2.1.2 Estágio 

 

O Estágio Supervisionadoem Secretariado Executivo é uma atividade obrigatória que 

faz parte da grade curricular do curso de Secretariado Executivo (MEC, DCNs, 2005) e da 

legislação vigente no país que rege os estágios. Na UFS, em atendimento àResolução nº 

93/2010/ CONEPE/UFS que atribui regras para o cumprimento do referido estágio, o discente 

deve o cumprir minimamente 150 (cento e cinquenta) horas no referido Estágio. Além disso, 

conforme previsto no anexo G da referida resolução, deve produzir um relatório final, com a 

supervisão de um professor orientador. O relatório de estágio ressaltaas experiências adquiridas 

pelo discente a partir do conhecimento teórico aprendido na academia e a possibilidade de 

exercitá-lo na prática. Assim, ainda de acordo com a Resolução Nº 93/2010/CONEPE/ UFS, os 

Artigos 1º e 2º ressaltam que:  

 

Art. 1º - O estágio do Curso de Graduação em Secretariado Executivo, da 

Universidade Federal de Sergipe, é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 

de educandos que estejam frequentando o ensino regular na Universidade Federal de 

Sergipe.  

Art. 2ºO estágio obrigatório trata-se de uma atividade curricular constante no currículo 

padrão, de caráter individual para alunos desse curso, sob orientação de um professor, 

formalizada a partir damatrícula na disciplina Estágio Supervisionada, com carga 

horária de 150 horas, correspondentes a 10 créditos. (Resolução Nº 

93/2010/CONEPE/UFS).  

. 

Dessa forma, o estágio, obrigatório ou não obrigatório, se configura como um ensaio 

para o mercado de trabalho na área secretarial. Ele é uma oportunidade “extramuros”, uma vez 

que une os conhecimentos teóricos apreendidos durante a vivência no curso com as práticas que 

podem ser apresentadas no decorrer do desenvolvimento do estágio. Além disso, ele também 

cria redes de relacionamento, que futuramente podem ser transformadas em oportunidade de 

trabalho, uma vez que a empresa contratante do estagiário pode vir aproveitá-lopara integrar 

seu quadro laboral ou, ainda, focar conhecimentos adquiridos no estágio a partir do ramo da 

economia em que a empresa está inserida com intuito de garantir empregabilidade naquele ramo 

e, inclusive, prosseguir estudos. 

Bianchi, Alvarenga e Bianchi (2003) ressaltam que: 

 

Na atualidade, o Estágio Curricular tem sido de fundamental importância. O rápido 

desenvolvimento das organizações tem exigido que a educação também se acelere, 

queas instituições escolares aumentem seu ritmo de trabalho para alcançar o que o 

mundo delas exige (BIANCHI; ALVARENGA; BIANCHI, 2003, p.1). 
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Ainda corroborando Bianchi, Alvarenga e Bianchi (2003): 

 

[...] o estágio supervisionado pode atuar de maneira expressiva, ao tempo em que, 

enviando o aluno ao mercado de trabalho, supervisiona sua atuação, tornando-se 

elemento eficaz de integração escola e empresa e, ainda mais, levando a interface 

disciplinas, para que seus conteúdos, compreendidos e valorizados, resultem em bom 

aproveitamento nos estudos. (BIANCHI; ALVARENGA; BIANCHI 2003, p.2). 

 

Assim “o secretariado executivo é uma profissão da qual muito se exige no mundo atual: 

conhecimentosgeraise gerenciamento de processos visando a solução de problemas de um 

mercado de trabalho” (BIANCHI; ALVARENGA; BIANCHI, 2003, p. 3). 

Diante dessa perspectiva de qualificação e aperfeiçoamento, cada vez mais profissionais 

se propõem a buscar formações específicas no segmento secretarial para melhor se destacarno 

mercado de trabalho voltado para as demandas secretariais. 

E, com intuito de melhor contextualizar a temática, apresenta-se a seguir a proposta 

formativa do curso de Secretariado Executivo da UFS, instituição de vinculação dos 

respondentes desta pesquisa. 

 

2.1.3 Curso de secretariado executivo na UFS 

 

No âmbito nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de 

Graduação em Secretariado Executivo exposto na Resolução Nº 3, de 23 de junho de 2005, 

ressalta em seu artigo 2º, inciso 2º que: 

 

§ 2º Os projetos pedagógicos do curso de graduação em Secretariado Executivo 

poderão admitir linhas de formação específicas, nas diversas áreas relacionadas com 

atividades gerenciais, de assessoramento, de empreendedorismo e de consultoria, 

contidas no exercício das funções de Secretário Executivo, para melhor atender às 

necessidades do perfil profissional que o mercado ou a região exigirem. (BRASIL. 

2005, p. on-line). 

 

 

Para além das perspectivas nessa área, tem-se o importante papel dos cursos 

superiores em prospectar novas possibilidades de atuação ao profissional de Secretariado, 

pois é dentro da academia que esse profissional é apresentado à característica 

multidisciplinar que pode ser trabalhada dentro e fora das organizações. Por isso, ele tem 

grandes chances de ser absorvido pelo atual mercado de trabalho que busca profissionais 

cada vez mais versáteis e abertos a inovações. 
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O curso de Secretariado Executivo na UFS foi criado no ano de 2006, mediante a 

aprovação do seu Projeto Pedagógico, através da Resolução nº 75/2006/CONEPE/UFS. A 

primeira turma do curso iniciou em março de 2007, com 50 alunos ingressantes através de 

aprovação no vestibular.Está lotado no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), tem 

duração de 4 anos, divididos em 8 períodos semestrais, totalizando carga horária mínima de 

2.400 (duas mil e quatrocentas) horas para completude das disciplinas e as aulas ocorrem no 

turno noturno.  

Com intuito de permitir visualização das disciplinas ministradas, a seguir é 

apresentada a grade curricular do curso em tela, conforme quadro 1. 

 

    Quadro 1 - Grade curricular do curso de Secretariado Executivo - UFS  

                                          (Continua) 

Disciplinas Obrigatórias 

1º Período 

INTRODUCAO A ADMINISTRACÃO 

SOCIOLOGIA DAS ORGANIZACÕES 

INTRODUCAO A ECONOMIA I 

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

2º Período 

MATEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO 

TÉCNICAS SECRETARIAIS I 

INTRODUCAO A FILOSOFIA 

PRODUÇÃO E RECEPÇÃO DE TEXTO I 

INGLES PARA FINS ESPECIFICOS I 

3º Período 

INFORMÁTICA APLICADA AO SECRETARIADO EXECUTIVO 

REDAÇÃO EMPRESARIAL I 

TÉCNICAS SECRETARIAIS II 

INGLES PARA FINS ESPECIFICOS II 

ESPANHOL PARA FINS ESPECIFICOS I 

4º Período 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE ARQUIVO 

REDAÇÃO EMPRESARIAL II 

TÉCNICAS SECRETARIAIS III 

INGLES PARA FINS ESPECIFICOS III 

ESPANHOL PARA FINS ESPECIFICOS II 

5º Período 

GESTÃO SECRETARIAL I 

TÉCNICAS SECRETARIAIS IV 

INGLES PARA FINS ESPECIFICOS IV 

DINÂMICA DE GRUPO E RELAÇÕES HUMANAS 
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     Quadro 1 - Grade curricular do curso de Secretariado Executivo - UFS  

                                            (Continua) 

6º Período 

DIRECAO ESTRATEGICA DE EMPRESA 

GESTÃO SECRETARIAL II 

7º Período 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SECRETARIADO 

8º Período 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES SECRETARIADO EXECUTIVO 1 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES SECRETARIADO EXECUTIVO 2 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES SECRETARIADO EXECUTIVO 3 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES SECRETARIADO EXECUTIVO 4 

 

Formação complementar: disciplinas optativas 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRACAO 

ADMINISTRACAO DE MARKETING I 

ADMINISTRACAO DE MARKETING II 

ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS I 

ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS II 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II 

ELEMENTOS DE ANALISE DE CUSTOS 

MERCADO DE CAPITAIS 

ADMINISTRACAO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 

SISTEMAS DE INFORMACOES GERENCIAIS 

ORGANIZACAO, METODOS E SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

ADMINISTRACAO MUNICIPAL 

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

INICIACAO EMPRESARIAL 

MONITORIA I 

MONITORIA II 

MONITORIA III 

MONITORIA IV 

DIREITO E LEGISLACAO SOCIAL 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

DOCUMENTACAO E MULTIMÍDIA PARA SECRETARIADO 

GESTÃO SECRETARIAL III 

SEMINÁRIO AVANÇADO I 

SEMINÁRIO AVANÇADO II 

ATIVIDADE DE EXTENSÃO INTEGRADORA DE FORMAÇÃO I – SEMAC - 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES OPTATIVAS 

UFS-COMUNIDADE 

UFS – COMUNIDADE 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES OPTATIVAS 

TOPICOS ESPECIAIS EM GESTAO SECRETARIAL I 

 



20 
 

 
 

    Quadro 1 - Grade curricular do curso de Secretariado Executivo - UFS  

                                          (Conclusão) 

 

TOPICOS ESPECIAIS EM TECNICAS SECRETARIAIS 

LINGUA PORTUGUESA I 

LINGUA PORTUGUESA II 

LINGUA PORTUGUESA III 

LINGUA PORTUGUESA IV 

LINGUA PORTUGUESA V 

LINGUA PORTUGUESA VI 

PRODUCAO DE TEXTO II 

INTRODUCAO AOS ESTUDOS LINGUISTICOS 

FRANCES PARA FINS ESPECIFICOS IV 

FRANCES PARA FINS ESPECIFICOS I 

FRANCES PARA FINS ESPECIFICOS II 

FRANCES PARA FINS ESPECIFICOS III 

ESTUDOS DE TEXTOS – ESPANHOL 

FONOLOGIA DA LÍNGUA PORTUGUESA 

PRODUÇÃO E RECEPÇÃO DE TEXTO II 

- LINGUÍSTICA 

-FRANCES PARA FINS ESPECIFICOS IV 

INGLES PARA FINS ESPECIFICOS V 

ESPANHOL INSTRUMENTAL 

LETR0474 - ESPANHOL PARA FINS ESPECIFICOS III 

ESPANHOL PARA FINS ESPECIFICOS IV 

INTRODUÇÃO Á PSICOLOGIA SOCIAL 

PSICOLOGIA E PRATICAS DE TRABALHO 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

ANTROPOLOGIA I 

ANTROPOLOGIA II 

POLÍTICA I 

POLÍTICA II 

SOCIOLOGIA I 

SOCIOLOGIA II 

SOCIOLOGIA DO TRABALHO 

     Fonte: UFS (2019). 

 

Por oportuno, observa-se que a referida grade não sofreu alteração significativa desde a 

criação do curso. O tema empreendedorismo não aparece explícito a partir da nomenclatura das 

disciplinas e, quando aparece, é ministrado em conteúdos transversais ou em atividades de 

extensão. Essas últimas não são obrigatórias para todos os alunos.  

Ante o exposto, julga-se adequado explanar o próprio conceito de empreendedorismo, 

apresentando-o no bloco a seguir. 
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2.2 EMPREENDEDORISMO 

 

A evolução no mercado de trabalho se apresenta cada vez mais dinâmica e domina o 

mundo atual. Logo, vivemos momentos efêmeros quando o assunto é atualização de 

conhecimentos.Diante dessa efemeridade, o mercado capitalistanão aceita mais um indivíduo 

que pense de forma fragmentada, ele quer um profissional que tenha uma visão generalista, 

tenha domínio das partes e com uma visão holística possa gerir o todo. 

É nesse cenário de constantes transformações que a figura do empreendedor vem 

prosperando e ganhando cada dia mais adeptos. Para Dornelas (2001), “[...] um primeiro 

exemplo de definição de empreendedorismo pode ser creditado a Marco Polo, que tentou 

estabelecer uma rota comercial para o oriente”. Ainda de acordo com o autor, “[...] como 

empreendedor, Marco Polo assinou um contrato com um homem que possuía dinheiro (hoje, 

mais conhecido como capitalista) para vender as mercadorias deste”. (DORNELAS 2001, 

p.20). Segundo Drucker (2016): 

 

O empreendedor vê a mudança como uma norma e como sendo sadia. Geralmente, 

ele não provoca a mudança por si mesmo. Mas, e isto define o empreendedor e o 

empreendimento, o empreendedor sempre está buscando a mudança, reage a ela e a 

explora como sendo uma oportunidade. (DRUCKER 2016, p.36). 

 

Assim, se acredita que “os empreendedores inovam. A inovação é um instrumento 

específico do espírito empreendedor. [...] o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma 

oportunidade para um negócio ou um serviço diferente” (Drucker, 2016, p.25 -26). 

O Empreendedorismo pode ser definido como “envolvimento de pessoas e processos 

que em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades”. (DORNELAS, 2001, 

p.29). 

 Para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE 

SERGIPE (2019): “Ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias 

através da congruência entre criatividade e imaginação”; ressaltaainda que “[...] empreendedor 

[é] aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, 

aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação”. 

Diante desses aspectos, pode-se percebera força de inovaçãoque o empreendedorismo 

trazpara o mercado de trabalho nos segmentos atuais. As características mais comuns expostas 

pelo perfil empreendedor são:capacidades de mudança, não evitam assumirriscos e estão 
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sempre em busca de oportunidades, pois acreditam que a inovação é fator primordial para se 

manter a competitividade no mercado. 

Para Dornelas (2001), um ser empreendedor é aquele que aproveita uma oportunidade 

para criar um negócio que possa ser capitalizado, e assumindo riscos calculados, utiliza dos 

recursos que tem para transformar o ambiente econômico e social ao seu redor. Essa visão 

defendida faz menção também à modalidade Microempreendedor individual, (MEI), 

apresentada a seguir. 

 

2. 2.1 Microempreendedor individual (MEI) 

 

Faria et al (2015) ressaltam que: 

 

O MEI foi instituído no Brasil por meio da Lei Complementar n.º 128/08 que 

modificou a Lei Complementar n.º 123/06 permitindo então a formalização das 

pessoas que possuíssem um empreendimento no qual trabalham por conta própria, 

sendo também uma opção para profissionais autônomos e microempresários. (FARIA 

ET AL, 2015, p.3). 

 

Em termos legais, o MEI é regido pela Lei n. 7.256, de 27 de novembro de 1984, e pela 

Lei complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008. A primeira é responsável pela criação 

do “Estatuto da Microempresa, instituindo tratamento diferenciado, simplificado e favorecedor 

para as microempresas no que tange ao domínio fiscal, da seguridade social, do trabalho, do 

crédito e do desenvolvimento da empresa” (SILVEIRA et al, 2017, p.119). 

Corroborando a legislação, o SEBRAE esclarece que “o MEI não tem contrato social e 

não pode ter sócio. O MEI é um Empresário Individual, que exerce atividade econômica em 

nome próprio”. 

E a Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008 em seu Artigo 18, Inciso 1ª 

e 2º estabelece definição e normas para ser um Microempreendedor individual:  

 

Art. 18-A.  O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento 

dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos 

mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma 

prevista neste artigo. 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se MEI o empresário individual a que se 

refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, que tenha 

auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seis 

mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela 

sistemática prevista neste artigo.   

§ 2o No caso de início de atividades, o limite de que trata o § 1o deste artigo será de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) multiplicados pelo número de meses compreendido entre 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art966
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o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações 

de meses como um mês inteiro. (BRASIL, 2008, on-line).  

 

Para Silveira et al (2017): 

 

A Lei Complementar n. 128, de 19 de dezembro de 2008, foi importante na medida 

em que criou uma nova figura jurídica, o Empreendedor Individual ou 

Microempreendedor Individual (MEI). Ressalta que [...], a intenção do governo 

brasileiro, com esta legislação, foi tirar milhões de brasileiros da informalidade, [...], 

ou seja, formalizar os trabalhadores que atuam por conta própria e, consequentemente, 

promover a inclusão empresarial [...]. (SILVEIRA, et al, 2017, p.119). 

 

Devido a essa legalização, tem-se um caminho de formalização para esse pequeno 

empreendedor que em sua maioria vivia à margem da formalidade. 

Segundo informações contidas na página do SEBRAE, para atuar como MEI é 

necessário: faturar até R$ 81.000,00 reais por ano ou R$ 6.750,00 reais por mês; Não ter 

participação em outra empresa como sócio ou titular e ter no máximo um empregado contratado 

que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. Também, deverão consultarquais são as 

atividades permitidas para um MEI, junto ao SEBRAE. 

 O SEBRAE dispõe de alguns procedimentos para formalização do micro empreendedor 

individual em seu sítio de internet, descrevendo os passos necessários para se cadastrar como 

um MEI, que são apresentados no quadro 2 a seguir: 

 

       Quadro 2 - Procedimentos para abertura de Microempreendedor Individual (MEI) 

                                                                                                                                (Continua)  

I Opções de cadastramento: 

 SEBRAE 

 Site do Governo Federal: Portal do Empreendedor 

 Junta Comercial da cidade onde reside 

 Contador (presencial ou virtual) 

IIVerificar na tabela de ocupações (SEBRAE) quais são as atividades permitidas 

para um MEI 

III Para atuar como MEI é necessário: 

 Faturar até R$ 81.000,00 reais por ano ou R$ 6.750,00 reais por 

mês 

 Não ter participação em outra empresa como sócio ou titular  

 Ter no máximo um empregado contratado que receba o salário 

mínimo ou o piso da categoria 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20128-2008?OpenDocument
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       Quadro 2 - Procedimentos para abertura de Microempreendedor Individual (MEI)                                                                                                                                 

                                                                                                                                (Conclusão) 

IVFazer cadastro na Plataforma gov.br 

V Iniciar sua inscrição como MEI no Portal do Empreendedor: 

1. informe os dados da sua conta Brasil Cidadão 

2. autorize o acesso aos seus dados pelo Portal do Empreendedor – Área do 

Usuário da Redesim 

3. Caso solicitado, informe o número do recibo da sua declaração de Imposto 

de Renda ou o titulo de Eleitor 

4. Informe o número do seu telefone celular e na sequência o código SMS 

enviado para você 

5. confira os dados carregados no sistema. Preencha as informações 

solicitadas; Indicar o nome fantasia da empresa, informar onde irá atuar; 

Informar o CEP o seu endereço e o CEP de onde irá funcionar 

 

        Fonte: Dados da pesquisa; SEBRAE e Portal do Empreendedor (2019). 

 

Diante das informações cedidas pelo SEBRAE, muitos profissionais buscam conhecer 

e se firmar nesse universo de oportunidades encontradas através da modalidade de trabalho 

como Microempreendedor Individual (MEI). Dentreesses muitos profissionaisconforme tabela 

de ocupações MEI do SEBRAE e MEI – Portal do Empreendedor do Governo Federal, que 

compõem os anexos desta pesquisa, totalizando atualmente cerca de 500 ocupações, estão 

também os secretários sujeitos às novas possibilidades de trabalho que, oriundas de suas 

demandas laborais, podem lançá-los no mercado dos Microempreendedores Individuais. 

Contudo, observa-se que nasreferidas tabelas de ocupações (do SEBRAE e do Portal do 

Empreendedor) não constam nomenclatura específica de “Secretário Remoto” e/ou “Assistente 

virtual”, cabendo ao interessado verificar previamente em qual ramo da economia está inserido, 

bem como em qual (is) tipo(s) de atividade previstos nas referidas tabelas poderá atuar. 

Ainda em relação à abertura de empresa como Microempreendedor Individual, este 

trabalho pôde apurar que via SEBRAE, Portal do Empreendedor e Junta Comercialque há 

possibilidade de fazer o cadastro de MEI gratuitamente. Se pôde apurar, ainda, via relatos de 

microempreendedores e ofertas de outros sítios de Internet, a possibilidade de solicitação direta 

e cobrada a um profissional de  contabilidade (opções de cadastramento – quadro 2 - item I), 

que se incumbirá de fazer todo o procedimento de abertura de empresa ao interessado mediante 

pagamento pelo serviço; também, o referido serviço pode ser encontrado via internet, com 
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respectiva cobrança e entrega do número de CNPJ a partir da confirmação de pagamento 

previamente estipulado. 

A partir do exposto, apresenta-se a seguir as definições de teletrabalho, trabalho remoto 

e suas funcionalidades para secretariado. 

 

2.3 SECRETARIADO REMOTO 

  

De acordo com o Dicionário Aurélio (2004, p.68-96), entre outros significados que a 

palavra pode adquirir, remoto significa: “[...] o que pode ser acessado ou realizado por uma 

linha de comunicação entre computadores”. Já o significado da palavra virtual “[...] diz-se 

daquilo que por meios eletrônicos, constitui representação ou simulação de algo real”. 

Logo, ambas asdefinições trazem características da forma de atuação das atividades do 

secretariado remoto e virtual, pois este profissional operamuita das vezes a 

distânciadesenvolvendo seu teletrabalho com o auxílio das tecnologias. Para BARROS et al 

(2012), teletrabalho é: 

Uma forma de trabalho baseada no 6ª artigo da Consolidação das Leis Trabalhista 

(CLT) brasileira, definida em 1943 e alterada pela Lei nº 12.551 de 15 de dezembro 

de 2011, a qual versa que “não se distingue entre o trabalho feito no estabelecimento 

do empregador e o executado a domicilio do empregado, desde que esteja 

caracterizada a relação de emprego. (BARROS et all, 2012, p. 62). 

 

Barros et al (2012, p.62), citam aindao Projeto de Lei – PL 4505/08, aprovado em 19 de 

maio de 2010, que regulamenta o trabalho a distância o qual ressalta que: 

 

Para o referido projeto teletrabalho é definido como: “toda a forma de trabalho que 

envolve um empregador ou um cliente e um empregado ou trabalhador autônomo e é 

realizado regularmente à distância, em mais de 40% do tempo, por meio de 

tecnologias de informática e de telecomunicações” (BARROS et al, 2012, p. 62). 

 

 

Correlacionando a legalidade apresentada pelas aprovações das leis supracitadas, pode-

se afirmar que o MEI não se caracteriza pela relação empregado/ empregador, uma vez que 

MEI é prestador de serviço. 

Diante de um mercado em que a concorrência se dá de forma cada vez mais acirrada, e 

que se renova remotamente, com tecnologiasatualizadas operando atividades que exigem uma 

velocidade de tempo reduzida, é que a figura do profissional de Secretariado se coloca para 

novas formas de prestação de serviços, dentre essas a modalidade assessoria remota e/ ou 

virtual. 
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O mercadose abre para estas inovações e prestações de serviços, sejam eles oferecidos 

aos clientes de forma individual ou através de serviços compartilhados (quando o profissional 

de secretariado atua com outros profissionais para oferecer maior gama de serviços). 

Segundo (OLIVEIRA; LIMA,2017, p.10): 

 
O trabalho remoto não é encarado como novidade em algumas frentes de trabalho, 

porém na área secretarial, o assessoramento remoto, seja ele virtual ou semipresencial, 

se apresenta como uma frente de trabalho ainda pouco explorada [..] dentro do 

mercado de trabalho.  (OLIVEIRA; LIMA, 2017, p.10). 

 

No segmento secretarial, pode-se citar a ANCNEV: 

A associação oficial no Brasil que reúne e congrega coworking, escritórios virtuais e 

demais empresas similares do setor no cumprimento de suas atividades na oferta de 

escritórios compartilhados (BARROS et al, 2012, p.63). 

E uma possível definição de assessoramento virtual é “[...] o uso da tecnologia inovando 

um serviço de prática do secretariado, é um empreendimento distinto facilitando as rotinas 

administrativas” (BARROS et al, 2012, p. 63).  

Diante do exposto, com intuito de melhor visualizar as formas de atuação do profissional 

de Secretariado Executivo apresenta-se o quadro 3 extraído de Paes et al, (2015). 

 

   Quadro 3 – Formas de Atuação do profissional de Secretariado Executivo 

 

    Fonte: Extraído de Paes et al (2015, p. 119). 
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O quadro 3 expõe a versatilidade das atividades que podem ser executadas pelo 

profissionalde Secretariado Executivo, uma vez que, este profissional dentro de sua trajetória 

de formação e profissionalização desenvolve conhecimentos multidisciplinares para exercer 

atividades de diversos segmentos dentro ou fora dos ambientes organizacionais. 

 No que tange a assessoria secretarial, uma dasatividades exercidas pelo secretário 

executivo, temos um caminho bastante promissor, visto que é a atividade que mais se aplica na 

rotina do profissional Secretariado. 

A assessoria remota permite ao profissional de Secretariado encontrar novas 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho, uma vez que assessoria deixa de ser função 

restrita à atuação em (e dentro de) uma única empresa, criando oportunidades para o 

empreendedorismo no secretariado relativo à atuação em escritórios virtuais, em atividades de 

consultoria secretarial, podendo também exercer trabalho remunerado no âmbito da formação 

de cooperativas (PAES et al, 2015). 

Por fim, julga-se importante recuperar produções científicas acerca da literatura recente 

envolvendo empreendedorismo e trabalho virtual/remoto e de consultoria no secretariado, 

sintetizadas no quadro4 a partir das revistas Gesec, Expectativa dos trabalhos de conclusão do 

curso defendidos na UFS. 

 

      Quadro 4 – Empreendedorismo, Secretariado e Trabalho virtual – Artigos da Revista GeSeC 

(Continua) 

Edição Título Autoria 

v. 4, n. 1 

(2013): 

janeiro-

junho 

Secretariado Executivo e 

Empreendedorismo: Realidade ou Utopia? 

Sheila Mara Costa Barbosa, 

Daniela Giareta Durante 

v. 4, n. 2 

(2013): 

julho-

dezembro 

Empreendedorismo Feminino: Um Estudo 

sobre sua Representatividade no Município 

de Toledo – Paraná 

Fernanda Cristina Sanches, 

Carla Maria Schmidt, 

Ivanete Daga Cielo, Marta 

Karina Schmitz Kühn 

v. 5, n. 3 

(2014): 

setembro-

dezembro 

Secretariado Executivo no Brasil: Quo 

Vadis? 

Ivanete Daga Cielo, Carla 

Maria Schmidt, Keila 

Raquel Wenningkamp 

v. 6, n. 1 

(2015): 

janeiro-abril 

Profissional de Secretariado 

Empreendedor: Um Agente de Mudança. 

Katia Denise Moreira, Ana 

Kris dos Santos, Luis 

Moretto Neto 

https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/8
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/8
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/8
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/8
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/9
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/9
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/9
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/9
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/13
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/13
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/13
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/13
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/14
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/14
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/14
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       Quadro 4 – Empreendedorismo, Secretariado e Trabalho virtual – Artigos da Revista GeSeC 

 (Conclusão) 

v. 6, n. 1 

(2015): 

janeiro-abril 

Novas Formas de Atuação do Profissional 

de Secretariado Executivo 

Raul Vitor Oliveira Paes, 

Chussy Karlla de Souza 

Antunes, Cibelle da Silva 

Santiago, Mariane Ribeiro 

Zwierzikowski 

v. 7, n. 1 

(2016): 

Janeiro-

Abril 

Empreendedorismo por estilo de vida: 

estudo exploratório sobre fatores 

motivacionais, características e gestão 

Artur Tavares Vilas Boas 

Ribeiro, Patricia Viveiros de 

Castro Krakauer 

v. 8, n. 3 

(2017): 

Setembro/D

ezembro 

Consultoria empresarial: uma opção de 

carreira para o secretário executivo? 

Sonia Regina Amorim 

Soares de Alcantara, 

Washington Carlos Ribeiro 

Pereira 

v. 9, n. 1 

(2018): 

Janeiro-

Abril 

Evidências da Adaptação de Profissionais 

de Secretariado ao Trabalho Virtual 

Naira Fanzeres, Luciana 

Lima 

v. 9, n. 2 

(2018): 

Maio-Agosto 

Sustentabilidade e Intenção Empreendedora: 

Estudo com Discentes do Curso de 

Administração da Universidade do Oeste de 

Santa Catarina (Unoesc) 

Amélia Silveira, Sabrina do 

Nascimento, Larissa Riboldi 

        Fonte: extraído e adaptado da Revista GeSec (2019).  

 

Quadro 5 – Empreendedorismo, Secretariado e Trabalho virtual – Artigos da Revista 

Expectativa 

 

Edição   Título Autoria 

 

v. 15, n. 1 

(2016) 

Identificação do Comportamento 

Empreendedor e Desempenho 

Profissional de Secretárias 

Ricardo Dalla Stella 

Sara Regina Hokai 

Fernanda Moreti de Souza 

 

v.11,n.(2012) 

A Virtualidade no Mundo do Trabalho: 

um estudo sobre a atuação do secretário 

executivo virtual 

 

Barros et. al 

 

v. 7, n. 1 

(2008) 

Administração e Secretariado Perfil 

Empreendedor: um estudo com 

acadêmicos de executivo 

Carla Maria Schmidt, 

Guilherme Fowler de Ávila 

Monteiro, 

Shussumu Hayashi 

Douglas Tokuno 

Bernadete de Lourdes 

Marinho  

Ivanete Daga Cielo 

       Fonte: extraído e adaptado da Revista Expectativa (2019). 

https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/14
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/14
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/14
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/17
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/17
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/17
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/17
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/22
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/22
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/22
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/22
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/26
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/26
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/26
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/26
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/28
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/28
https://www.revistagesec.org.br/secretariado/issue/view/28
http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa/issue/view/763
http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa/issue/view/763
http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa/issue/view/312
http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa/issue/view/312
http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa/issue/view/312
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Os quadros 4 e 5 apresentam respectivamente artigos sobre a temática em questão 

publicados nos periódicos de maior relevância no campo da pesquisa secretarial, perfazendo 9 

publicações no período de 2013 a 2018 pela GeSec e 3 publicações entre os anos de 2008 e 

2016 na revista Expectativa. Justifica-se, por oportuno, que o presente trabalho, por questões 

práticas e regionais envolvendo o recorte proposto, se utilizou, conforme base teórica exposta 

nos subitens anteriores, os seguintes textos: 

 

     Quadro 6 – Artigos utilizados como base de estudo 

ANO TÍTULO AUTOR 

2012 

Expectativa  

A virtualidade no Mundo do Trabalho: um 

estudo sobre a atuação do secretário 

executivo virtual 

 

 Barros et. al. 

2013GeSec Secretariado Executivo e 

Empreendedorismo: realidade ou utopia 

Barbosa; Durante 

2013GeSec Profissionalismo e Secretariado: históriada 

consolidação da profissão 

Nogueira; Oliveira. 

2015GeSec Novas formas de Atuação do Profissional de 

Secretariado Executivo 

Paes et. al. 

 

     Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

Dado serem as temáticas “empreendedorismo” e “secretariado remoto/ virtual” 

relativamente novas tanto nos âmbitos da atuação no mercado de trabalho e científico, a 

proposta dos quadros síntese ora apresentados tem intuito de justificar a escolha do tema, 

embasar a presente pesquisa e, também, servir de material de apoio para o desenvolvimento de 

pesquisas futuras sobre o assunto. 

Julga-se ainda, não menos importante, apresentar também os trabalhos de conclusão de 

curso defendidos no curso de Secretariado Executivo da UFS que versaram sobre 

“empreendedorismo” e “secretariado remoto/ virtual”, reunidos no quadro 7. 

 

Quadro 7 – TCCs do curso de Secretariado Executivo da UFS que abordam temática               

empreendedorismo e secretariado 

 

                                                                                                                               (Continua) 

ANO TÍTULO 

2012 O empreendedorismo na formação acadêmica do Secretariado 
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Quadro 7 – TCCs do curso de Secretariado Executivo da UFS que abordam temática               

empreendedorismo e secretariado 

                                                                                                                (Conclusão) 

22012 Características empreendedoras do Secretário Executivo: reflexões 

sobre a formação do profissional 

22015 O profissional Secretário Executivo como intraempreendedor: um 

estudo de multicasos em empresas na cidade de Aracaju/SE 

2015 O Secretário Executivo nas pequenas empresas em Sergipe  
 

22016 O ensino da inovação na formação acadêmica do Secretário 

Executivo: um estudo das matrizes curriculares nas Instituições 

Federais de Ensino Superior da região Nordeste 

2017 O intraempreendedorismo do marketing multinível: um estudo de 

múltiplos casos com distribuidores independentes de Sergipe 

2019 Secretariado Remoto: um levantamento mercadológico em Aracaju  

     Fonte: dados da pesquisa (2019). 

 

    Quadro 8 – Ocupações possíveis para atuação dos secretários como MEI  

PORTAL DO 

EMPREENDEDOR 

SEBRAE 

Agente de viagens independente Agente de viagens (código: 7911-2/00) 

Agente matrimonial independente Agente matrimonial (código: 96092/02) 

Digitador(a) independente Arquivista de documentos (código: 82113/00) 

Editor de jornais diários 

independente 

Digitador (código: 8219/0/99) 

Editor(a) de listas de dados e de 

outras informações independentes 

Editor de lista de dados e de outras informações 

(código: 58191/00) 

Instrutor de idiomas independente Instrutor de cursos gerenciais (código: 85996/04) 

 Operador de marketing direto (código: 73190/03) 

 Promotor de eventos (código: 82300/01) 

                     6/ 511 8/431 

     Fonte: extraído e adaptado dos sítios de internet do Portal do Empreendedor e do SEBRAE (2019). 

 

Cabe também esclarecer que nas tabelas consultadas para esta pesquisa, uma acessada 

no Portal do Empreendedor do Governo Federal e outra do SEBRAE, o número de ocupações 

listadas não é o mesmo, sendo 511 atividades na primeira e 431 atividades na segunda, sendo 

que esta última além de constar os respectivos códigos das atividades os quais não aparecem na 
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primeira, também oferece gama mais variada de possíveis atividades remuneradas para 

secretários na atuação como MEI. 

Finalizando o aporte teórico utilizado, passa-se ao capítulo a seguir, quetrata dos 

procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Metodologia de pesquisa pode ser compreendida como “[...] os procedimentos a serem 

seguidos na realização da pesquisa. Sua organização varia de acordo com as peculiaridades de 

cada pesquisa” (Gil, 2009, p. 162). 

Os métodos de pesquisatambém podem ser definidos como “[...] conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – 

conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista” (MARCONI; LAKATOS, 2012, p.65). 

Sendo assim, metodologia, ou métodos de pesquisa, é a maneira pela qual a pesquisa 

será conduzida, de forma que possa permitir uma abordagem minuciosa e mais vasta tanto dos 

fenômenos da natureza quanto da sociedade. (PAES et al, 2015, p.112). 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para elaboração desse estudo foi utilizada pesquisa de abordagem qualitativa, com 

emprego do métodoestudo de caso, feita por meio da aplicação de questionário com perguntas 

semi estruturadas aplicadasàs proprietárias das empresas de Secretariado Remoto, ambas com 

nichos de prestação de serviços diferentes na área secretarial. Também foi utilizado o método 

de consulta direta às entrevistadas, com vistas a complementar os dados necessários ao 

desenvolvimento satisfatório da pesquisa. 

De acordo com Zanella (2013, p. 35), a abordagem qualitativa “[...] pode ser definida 

como a que se fundamenta principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em 

princípio, pela não utilização de instrumental estatístico na análise dos dados”.  

Corroborando, Zanella (2013, p. 35) salientaque “os métodos qualitativos são aqueles 

nos quais é importante a interpretação por parte do pesquisador com suas opiniões sobre o 

fenômeno em estudo”. 

No que se refere ao estudo de caso, Gil (2009, p.139), expõe que “os estudos de caso 

podem ser constituídos tanto de um único quanto de múltiplos casos [...] Também se costuma 

utilizar um único caso quando o acesso a múltiplos casos é difícil e o pesquisador tem 

possibilidade de investigar um deles”. 

O estudo de caso, para Motta-Roth e Hendges (2010, p. 114): 

 

Possibilita o estudo intensivo de um indivíduo (ser humano) ou grupo (tribo, empresa, 

comunidade, instituição etc.) com vistas a obter generalizações a partir de uma análise 
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abrangente do tópico de pesquisa como um todo. (MOTTA-ROTH; HENDGES, 

2010, p.114). 

 

 

E Zanella (2013, p. 66) ressalta que o “estudo de caso é uma descrição e análise mais 

detalhada possível de algum caso que apresente alguma particularidade que o torna especial”.   

Nesse sentido, o presente estudo se configura como pesquisa de abordagem qualitativa, 

com uso do método estudo de caso, uma vez que, se utilizou de elaboração de questionário e 

contatos pessoas e telefônicos para abordar os sujeitos de pesquisa, sendo eles integrantes da 

mesma comunidade acadêmica da pesquisadora. 

 

3.2 QUESTÕES DE PESQUISA  

 

Esta pesquisa apontaas possibilidades de trabalho na área de Secretariado Executivo, 

como também apresentar um pouco da trajetória que o recém-graduado ou graduandos 

percorrem para se firmar no mercado de trabalho como Microempreendedor individual no 

segmento de assessoria remota. A partir da escassez de trabalho formal e tradicional em Sergipe, 

a pesquisa busca verificar como se faz para abrir CNPJ/ MEI para atuação no ramosecretarial 

remoto/ virtual, com vistas a inovar serviços, prospectar clientes e sobreviver ao mercado. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Na perspectiva de Gil (2009, p.145) “Tão logo tenha sido delimitado o universo da 

pesquisa, surge o problema de determinar os elementos que serão pesquisados”, ressaltando que 

“[...] isto é importante para garantir a conscientização e a mobilização da população em torno 

da proposta de ação envolvida na pesquisa”. 

 Diante disso, Gil (2009, p. 145) corrobora que, “[...] de modo geral, o critério de 

representatividade dos grupos investigados na pesquisa-ação é mais qualitativo”. Para tanto, “o 

mais recomendável nas pesquisas desse tipo é a utilização de amostras não probabilísticas, 

selecionadas pelo critério de intencionalidade”. 

Portanto, amostra selecionada para o estudo foi desenvolvido com duas participantes, 

sendo que uma é graduada em Secretariado Executivo e a outra é graduanda. 
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3.4 COLETA DE DADOS 

Para Gil, (2009, p.145-146) “Diversas técnicas são adotadas para coletas de dados”. 

Dentre elas, “se utiliza o questionário, sobretudo quando o universo a ser pesquisado é 

construído por grande número de elementos”. 

Segundo Gil, (2009, p.140), “o processo de coleta de dados [...] utiliza mais de uma 

técnica. [A obtenção] de dados mediante a procedimentos diversos é fundamental para garantir 

a qualidade dos resultados obtidos”. 

Diante do exposto, a coleta de dadospode se resumir emprocedimentos 

práticosdesenvolvidos pelo pesquisador no decorrer da pesquisapara se obter as informações 

mais relevantes no caso investigado.  

Assim, a coleta de dados do estudo em questãofoi realizada por meio da aplicação de 

questionário no formato Word, enviado por e-mail, no dia 25 de maio de 2019 e devolvido em 

06 de junho de 2019 pelas participantes. Para Gil (2009, p.116) “[...] a elaboração de um 

questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens 

bem redigidos. Não existem normas rígidas à respeito da elaboração do questionário”. 

Sendo assim, é possível elaborar um questionário preciso, que adquira informações que 

leve aos caminhos investigativos da pesquisa e a uma visão mais detalhado do assunto 

pesquisado.  

Dessa forma, o questionário foi estruturadocom 14 perguntas, sendo duas fechadas e 

dozeabertas. Esse instrumento foi o aplicado a duasparticipantes, sendo que uma é egressa do 

Curso de Secretariado Executivo desde 2017 e a outra graduanda, alunado sétimoperíodo, à 

época de aplicação do questionário. Para fins de análise, o questionário está estruturado em três 

partes: (I) Dados pessoais (II) Atuação profissional no trabalho remoto; (III) Percepção da 

profissão enquanto Microempreendedor Individual (MEI). 

Nas seção seguinte são apresentadas as análises dos dados obtidos pelo estudo em 

questão.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No presente capítulo buscou apresentara análise dos dados que foram extraídos das 

respostas com as (02) duas entrevistadas, buscando responder questões propostas pela pesquisa 

e com utilização do método estudo de caso.  

Através do envio de mensagem por correio eletrônico (e-mail), foi feito convite às duas 

participantes a responderem um questionário da pesquisa. Com o aceite, foi solicitado que elas 

enviassem as respostas no período de 15 dias.Esses questionários foram enviados no dia 04 de 

maio de 2019 e devolvidos em 06 de junho de 2019.  

Partindo para análise das respostasdos questionários, se apresenta a estrutura sequencial 

das questões aplicadas: as perguntas de número (01) um e (02) doissão fechadas, e trazema 

qualificação das participantes:idade e sexo; as perguntasde número (03) três a (12) doze são 

abertas, cujas repostas trazem informações da atuação profissionalde cada entrevistada;  por 

fim, as perguntas  de número 13 e 14, também abertas, captam informações acerca da percepção 

que cada entrevistada a respeito da contribuição da formação/profissão de Secretariado 

Executivo para desenvolvimento das atividades secretariais elas  exercem em seus ambientes 

laborais virtuais. 

A seguir se apresentam respostas das entrevistadas em blocos as quais doravante 

recebem denominações de entrevistada A e entrevistada B. Para melhor compreensão do teor 

das respostas, ao final deste capítulo, em quadro síntese comparativo, as respostas também são 

resumidamente apresentadas. 

 

4.1 ENTREVISTADAS A: EGRESSA DO CURSO DE SECRETARIADO EXECUTIVO DA 

UFS  

Com base nasrespostas de aspectos pessoais têm-se as seguintes informações: 

entrevistada A é bacharel em Secretariado Executivo pela Universidade Federal de Sergipe – 

UFS (concluído em 2018), do sexo feminino, 32 anos, proprietária da empresa que presta 

serviços de assessoria remota, localizada na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe. Ela tem 

experiência como atendente, auxiliar financeira, assistente administrativa e gerente 

administrativa tendo desempenhado essas atividades em ramos diversos, escola de informática, 

distribuidora de medicamentos e auto - centro. 

De acordo com as perguntas feitas através de aplicação de questionário, perguntas 

referentesàatuação profissional no trabalho remoto, a respondente relata que: pertence à 
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categoria de “micro empreendedor individual- MEI”, não possui “sócio e nem funcionários”.  

A sua empresa possui CNPJ, está em atividade desde maio de 2018. Possuindo espaço próprio 

para trabalho, “casa” “home Office”.  Os serviços prestados pela empresa são: “organização de 

documentos, cotação, solicitação de licenças, envio de e-mails, agendamentos, dentre outros”. 

A forma como esses serviços são oferecidos aos clientes segundo a entrevistada que diz: “presto 

serviços tanto remotamente como pessoalmente, depende da necessidade do cliente e da 

disponibilidade de tempo”. 

Outra pergunta faz referência aos tipos de públicos alvos dos serviços que ela oferece. 

A respondente relata que são: “microempreendedores, profissionais liberais, autônomos e 

pessoa física”. Quando questionada sobre os principais desafios para abertura da empresa, ela 

responde que “Não tive desafios para criar a empresa, pois tive uma mentora que me orientou 

muito bem”. Sobre e estimativa de faturamento da empresa, a entrevistada não respondeu. 

Passando para as duas últimas perguntas do questionário que se referem às percepções da 

profissão, foi perguntado se a formação em Secretariado Executivo agregou algum diferencial 

para abertura da empresa, a reposta foi: “A formação em Secretariado Executivo é um 

diferencial, pois, no mercado, tem muitos profissionais que trabalham como Secretária Remota, 

mas não tem a formação em Secretariado”.  

E por fim, procurou-se saber quais foram experiências dela com relação à formação 

acadêmica e a atuação na profissão de Secretariado Executivo; a entrevistadarespondeu que “A 

maioria das atividades que desenvolvi até hoje tiveram alguma relação com a minha formação 

acadêmica em Secretariado, já desenvolvi trabalhos de organização de documentos, cotação, 

atendimento, dentre outros.”  

 

4.2 ENTREVISTADA B: GRADUANDA EM SECRETARIADO EXECUTIVO DA UFS 

Através das respostas de aspectos pessoais têm-se as seguintes informações: a segunda 

respondente é graduanda no curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal de 

Sergipe, cursando o sétimo período, tem 33 anos, atua há 15 anos como secretária em uma 

repartição pública do segmento jurídico. Para fins de experiência acadêmica, desenvolveu 

estágiona empresa Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO. Atualmente, ela trabalha 

como secretária na Procuradoria Geral do Estado, e é proprietáriada empresa de assessoria 

virtual, voltada para assistência jurídica.  

Com base nas perguntas referentes à atuação profissional no trabalho remoto, a 

respondente relata que a empresa foi aberta em “18 de novembro de 2018”, “inicialmente como 
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microempreendedor individual (MEI)”, “possui CNPJ” e “não têm sócios”. Em relação ao 

número de clientes, informa que “está em fase de prospecção”. Enquanto aos serviços prestados 

são: “Consultoria, consulta e acompanhamento processual, Monitoramento de agenda de prazo, 

atendimento ao cliente, pauta de julgamento diária julgamentos e turma recursal, terceirização 

de preposto, eventos corporativos, agenda de viagens, pesquisa específica entre outros”. Ela 

informa também, que o espaço para trabalho é “Coworking”, compartilhamento de espaço e 

recursos de escritório. 

Quando questionada sobre os principais desafios para abertura da empresa, ela 

respondeu que “O desconhecimento das pessoas sobre o diferencial do secretário executivo, o 

desconhecimento da mesma com trabalho virtual, tipo de empresa que não existe como 

referência, e o trabalho em si até se ajustar”. Perguntada sobre as formas de serviçosa 

respondente diz queé “Semipresencial e virtual”; com relação ao faturamento da empresaela 

responde que “Depende, pois o faturamento é ligado ao contrato que for feito naquele mês com 

o executivo, no caso, dependendo do número de contratante podemos chegar até a R$4.860 por 

mês inicialmente”. 

Passando para as últimas perguntas depercepção da profissão enquanto 

microempreendedor expostas no questionário; indagou se a formação em Secretariado 

Executivo agregou algum diferencial para abertura da sua empresa, ela nos respondeu que “Sim, 

o diferencial justamente é a qualificação e a mobilidade que a profissão nos dá”. Na última 

questão, perguntou-sequais foram as experiências dela com relação à formação acadêmica e a 

atuação na profissão de Secretariado Executivo, respondeu: “Tenho 15 anos de experiências 

pessoais em secretariado na área jurídica, a formação ajuda a dá um serviço mais qualificado e 

abre um leque de possibilidades a serem exploradas”. 

Partindo para a análise das respostas das entrevistadas em relação à qualificação, em 

respostas às questões 1 e 2, ambas estão na faixa dos 30 anos e são do sexo feminino, e tem 

formação superior em Secretariado Executivo – bacharelado pela UFS, uma em formação e 

outra concluinte. A entrevistada Anão mencionou estágios, mas informou ter atuado como 

atendente, auxiliar financeiro, assistente e gerente administrativo em ramos diversos. Ela 

mencionou, também, trabalho desenvolvido em escola de informática, distribuidora de 

medicamentos e autocentro, compondo assim gama variada de atividades desenvolvidas ao 

longo de sua trajetória profissional, provavelmente encampando teoria oferecida no curso 

superior e prática diversa em atividades administrativas. Mesmo sem informação prestada sobre 

realização de estágios durante a graduação, ainda assim a legislação para os referidos estágios, 

tanto nacional como institucional, devem ter favorecido o reconhecimento dessas atividades ao 
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longo do curso. Já a entrevistada B, além de ter informado possuir 15 anos de experiência em 

secretariado na área jurídica pública do segmento jurídico informou ter estagiado na Companhia 

de Saneamento de Sergipe (DESO) durante a graduação em Secretariado Executivo, 

representando experiência suplementar à já adquirida mesmo antes de ingressar no curso. O 

estágio está em consonância com a referida Resolução Nº 93/2010 CONEPE/UFS. Ambas 

experiências configuram também aquisição de prática profissional prevista em Bianchi, 

Alvarenga, Bianchi (2003). 

Em relação à questão 3 “Quando você iniciou a empresa?”, a entrevistada A informou 

que a empresa está em atividade desde maio de 2018 e que utiliza espaço próprio trabalho Home 

Office, para o exercício de suas atividades laborais. A entrevistada B informou que a empresa 

está em atividade desde 18 de dezembro de 2018, o espaço para trabalho é “Coworking” e não 

possui sócios. Ambas atendem os requisitos, conforme resposta à pergunta 4 “se possui MEI?” 

em consonância aos requisitos legais apresentados no (Quadro - 2), onde se discrimina etapas 

e condições para ser Microempreendedor Individual, atuando recentemente de modo formal 

nesse nicho de mercado. O exposto se confirma com as respostas à pergunta 5 “Possui sócios” 

e ambas respondem negativamente, conforme previsto para atuação como MEI, sendo 

corroborado por uma das entrevistadas ser essa a condição para permanecer nesse status de 

CNPJ. 

Em relação às respostas à pergunta de 5 “Qual o número de clientes: inicial – atual?” as 

respostas foram: a entrevistada A não informou a quantidade de clientes atendidos, e a 

entrevistada B informou que está em fase de prospecção.Sobre os principais serviços prestados 

(pergunta 6), se observa total consonância às atividades previstas na legislação de 

regulamentação profissional dos secretários e, quando não, são ramificações previstas para 

melhor atender os clientes prospectados e fidelizá-los. Dessa de maneira, o secretário MEI, 

mesmo com outras possíveis nomenclaturas previstas no quadro de ocupações (Quadro - 8), 

continua a operar como assessor fora de única empresa (MAZULO; OLIVEIRA,2010), 

(NEIVA; D’ELIA, 2009), (BARROS et al, 2012), vertente prevista inclusive em Paes et al 

(2015), Barbosa (2013) e também, no sentido mais amplo do empreendedorismo, em Drucker 

(2016) e Dornelas (2001). 

Em relação às Perguntas 9 e 10, Principais desafios para criar a empresa, e “tipos de 

clientes qual (is) público(s) procuram o serviço de um secretariado remoto” a entrevistada A 

informou que não houve desafios para criar a empresa, pois teve uma mentora que a orientou 

muito bem.No que se refere a aos tipos de clientes, a entrevistada A informou que seu público 

alvo são Microempreendedores, profissionais liberais, autônomos e pessoa física. Já a 
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entrevistada B, ressalta que há desconhecimento das pessoas sobre o diferencial do secretário 

executivo, e também o desconhecimento dessa modalidade virtual.  

No entendimento de Oliveira; Lima, (2017, p.10), “O trabalho remoto não é encarado 

como novidade em algumas frentes de trabalho, porém na área secretarial, o assessoramento 

remoto, seja ele virtual ou semipresencial, se apresenta como uma frente de trabalho ainda 

pouco explorada [...]”. No tocante ao público alvo da entrevistada B, são exclusivamente 

advogados. De acordo com a temática do empreende dorismo, e com os desafios que esse 

segmento traz para os empreendedores em desenvolvimento pode se dizer que ambas estão 

imersas neste universo empreendedor. Dornelas (2001) ressalta que, “[...] um ser empreendedor 

é aquele que aproveita uma oportunidade para criar um negócio que possa ser capitalizado”. 

[...] “os empreendedores têm, capacidades de mudança, não evitam assumir riscos e estão 

sempre em busca de oportunidades[...]”. Já Drucker (2016), corrobora que “A inovação é um 

instrumento específico do espírito empreendedor [...] o meio pelo qual eles exploram a mudança 

como uma oportunidade para um negócio ou um serviço diferente”. No que se refere ao 

empreendedorismo na profissão do secretario executivo, Neiva e D’Elia (2009), observam que 

“o empreendedor está sempre atento às oportunidades. [...] tem facilidade para articular as redes 

de relacionamentos, planejar e administrar seus investimentos, no plano pessoal e 

profissional.Estes conceitos se aplicam diretamente ao perfil atual do profissional secretário e 

aos desafios que encontra no seu cotidiano”. 

Sobre “Formas de serviços prestados?” apresentado na pergunta 11, a entrevistada A, 

usa o arcabouço teórico-prático dos conhecimentos e técnicas secretariais previsto inclusive na 

grade curricular do curso em questão (Quadro -1) e a entrevistada B também faz uso dos 

conhecimentos secretariais, estes voltados especificamente para assessorar advogados em suas 

demandas personalizadas as quais extrapolam os conhecimentos previstos no curso em questão. 

Contudo, tais conhecimentos fazem parte da trajetória de vários profissionais desse segmento, 

uma vez que a prática também ensina e, noutros casos, há necessidade de formação 

complementar para o desenvolvimento das atividades. A esse respeito, Bianchi, Alvarenga e 

Bianchi (2003), explicam que “O secretariado executivo é uma profissão da qual muito se exige 

no mundo atual: conhecimentos gerais e gerenciamento de processos visando a solução de 

problemas de um mercado de trabalho”. Já Mazulo; Silva, (2010, p. 23) asseveram que [...] “o 

mercado começa a solicitar desse profissional uma melhor qualificação e um perfil especifico 

e diferenciado. Para Giorni, (2017, p.36), “o profissional de Secretariado [...]desenvolveu a 

qualidade como bandeira principal, seguida de competência, aperfeiçoamento, eficiência e 

eficácia [...]”. 
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Em respostas a pergunta (12) “Qual a estimativa mensal de faturamento da empresa?” a 

entrevistada A não informou o faturamento mensal da empresa. Já a entrevistada B, informou 

que “o faturamento está ligado ao contrato que for feito naquele mês com o executivo, no caso, 

dependendo do número de contratante pode-se chegar até a R$4.860 por mês, inicialmente”. 

No tocante a esses dados auferidos pela entrevistada B, cumpre com as exigências para atuação 

como MEI. No entendimento do SEBRAE e Portal do Empreendedor (2019), “para atuar como 

MEI é necessário: faturar até R$ 81.000,00 reais por ano ou R$ 6.750,00 reais por mês [...]”. 

Essas exigências para MEI podem ser verificadas no (Quadro síntese 2) e observar a via quiçá 

promissora apesar dos possíveis riscos nessa nova possiblidade de trabalho e levando também 

em consideração que a entrevistada A não quis informar o faturamento mensal da empresa. 

Com referência às perguntas 13 e 14 que indagaram sobre“A formação em Secretariado 

Executivo agregou algum diferencial para abertura de sua empresa?” e “Formação acadêmica 

e a atuação na profissão de Secretariado Executivo, quais foram suas experiências?”, ambas 

entrevistadas responderam positivamente, quando afirmam que seus conhecimentos aprendidos 

durante a graduação do curso de Secretariado Executivo da UFS estão presentes nas atividades 

praticas atuais desenvolvidas em suas rotinas laborais. Para tanto, a entrevistada A informa que 

“A maioria das atividades desenvolvidas até hoje tiveram alguma relação com a formação 

acadêmica em Secretariado, já desenvolveu trabalhos de organização de documentos, cotação, 

atendimento, dentre outros”. Já a entrevistada B informou que a graduação fez todo o diferencial 

na abertura da empresa. A mesma ressalta que “o diferencial justamente é a qualificação”, ou 

seja, ela expõe que tendo formação em Secretariado Executivo, consequentemente terá um 

conhecimento a mais ao prestar seus serviços de assessoria jurídica remota.  

No tocante a pergunta referente às experiências da entrevistada B em relação à formação 

acadêmica e a atuação na profissão de Secretariado Executivo, a entrevistada informa que tem 

“15 anos de experiências pessoais em secretariado na área jurídica”, e a formação contribui na 

promoção de “um serviço mais qualificado” e “abre um leque de possibilidades a serem 

exploradas”. Nesse sentido, Paes et. al. (2015, p.102) corrobora que “a demanda por mão de 

obra qualificada está sendo mais exigida, [...] em busca de profissionais mais completos[...]”. 

Assim, Mazulo e Silva (2010, p.24), ressaltam que “função secretária passa ser profissão que 

exige da profissional a obtenção de conhecimentos específicos para seu exercício legal obtendo 

após a conclusão de curso técnico ou superior [...]”. 

Diante do exposto, com intuito de melhor compreensão das respostas cedidas pelas 

entrevistadas, apresenta-se, a seguir, o quadro síntese comparativo das respostas. 
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Quadro 9 - Síntese das respostas – entrevistadas A e B 

 

 

 

Qualificação 

32 anos, mulher, Bacharel em 

secretariado Executivo (UFS), não 

mencionou estágios, atendente, auxiliar 

financeira, assistente administrativa e 

gerente administrativa; desempenho 

dessas atividades em ramos diversos: 

escola de informática, distribuidora de 

medicamentos e autocentro 

33 anos, mulher, graduanda em 

Secretariado Executivo (UFS), estagiou na 

Companhia de Saneamento de Sergipe 

(DESO), possui 15 anos de experiência em 

secretariado na área jurídica pública do 

segmento jurídico 

Abertura de 

MEI 
A empresa está em atividade desde 

maio de 2018. Espaço próprio trabalho 

“Home Office”. 

A empresa está em atividade desde 18 de 

dezembro de 2018, espaço para trabalho é 

“Coworking” e não possui sócios 

Serviços 

prestados 

como MEI 

Organização de documentos, cotação, 

solicitação de licenças, envio de e-

mails, agendamentos, dentre outros. 

Consultoria e acompanhamento 

processual, Monitoramento de agenda de 

prazo, atendimento ao cliente, pauta de 

julgamento diária julgamentos e turma 

recursal, terceirização de preposto, 

eventos corporativos, agenda de viagens, 

pesquisa específica entre outros. 

Público alvo Microempreendedores, profissionais 

liberais, autônomos e pessoa física 
Exclusivamente advogados 

Número de 

clientes 
Não informado Em fase de prospecção 

Faturamento 

anual 
Não informado O faturamento está ligado ao contrato que 

for feito naquele mês com o executivo, no 

caso, dependendo do número de 

contratante podemos chegar até a R$ 4.860 

por mês inicialmente. 

Diferencial 

da formação 

secretarial 

para atuar 

como MEI 

de assessoria 

remota: 

A formação em Secretariado Executivo 

é um diferencial, pois, no mercado, tem 

muitos profissionais que trabalham 

como Secretária Remota, mas não tem 

a formação em Secretariado. 

O diferencial é justamente a qualificação e 

a mobilidade que a profissão nos dá 

Desafios Não tive desafios para criar a empresa, 

pois tive uma mentora que me orientou 

muito bem. 

O desconhecimento das pessoas sobre o 

diferencial do secretário executivo, o 

desconhecimento da mesma com trabalho 

virtual, tipo de empresa que não existe 

como referência, e o trabalho em si até se 

ajustar. 

Formação 

acadêmica e 

a atuação 

virtual 

A maioria das atividades que 

desenvolvi até hoje tiveram alguma 

relação com a minha formação 

acadêmica em Secretariado, já 

desenvolvi trabalhos de organização de 

documentos, cotação, atendimento, 

dentre outros. 

A formação ajuda na qualificação do 

serviço e abre um leque de possibilidades 

a serem exploradas. 

 

Fonte: Questionário da pesquisa (2019). 
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Diante das informações cedidas pelas entrevistadas, ambas já estavam inseridas em 

atividades secretariais devido a suas experiências laborais em suas trajetórias profissionais. Mas 

é importante salientar, que as entrevistadas A e B frisaramm a formação superior como fator de 

alta relevância para o desenvolvimento profissional, tendo em vista que a qualificação 

proporcionada pela graduação dá suporte à prestação dos serviços oferecidos por ambas para 

ramos distintos da assessoria remota/virtual. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho se propôs a estudar como é empreender na profissão de Secretariado 

Executivo e pretendeu enfatizar as novas possibilidades de trabalho remoto/ virtual no 

Secretariado. A pergunta de pesquisa que se viu respondida foi: Quais são os possíveis 

caminhos traçados por egressos do curso de Secretariado Executivo da UFS para abrir seu 

próprio negócio? O objetivogeral logrou compreender a inserção dos egressos do curso de 

Secretariado Executivo da UFS no mercado de trabalho na qualidade de secretário remoto 

microempreendedor individual (MEI/CNPJ), e os específicos foram: Identificar os desafios e 

as possibilidades que um microempreendedor individual encontra para abrir uma empresa no 

ramo de serviços secretariais; Verificar a relevância de ter formação superior na área, ao se 

lançar no mercado inovador, como é o caso do secretariado remoto; Identificar quais atividades 

do curso foram importantes para trabalhar como secretário remoto. 

Acredita-se que a presente pesquisa logrou os propósitos acima explicitados, a partir de 

estudo de caso com respectiva aplicação de questionário de apoio e consultas diretas, uma vez 

que descreveuparte importante das trajetórias de uma graduanda e outra recém-graduada, ambas 

oriundas do curso de graduação do curso de Secretariado Executivo da Universidade Federal 

de Sergipe, para se firmar no mercado de trabalho como microempreendedoras individuais 

ofertando serviços de assessoria secretarial.  

No decorrer da investigação se verificou que há pouca literatura científica sobre o tema 

empreendedorismo e secretariado, como se pôde constatar a partir de consultas aos periódicos 

de referência no campo científico do Secretariado e apresentadas no formato de quadros. 

Também, e talvez mesmo em decorrência desta pouca literatura científica até então 

produzida, se pôde notar escassas monografias defendidas sobre mesma temática no curso em 

questão. Tal fato deve igualmente se refletir em demais cursos de secretariado no Brasil e, como 

não foi objeto deste presente estudo, pode ser sugerido como tema de futuras investigações. 

Em relação à prática secretarial na oferta de trabalhos de assessoria secretarial remota, 

foi observado em consultas na internet a existência de portal de secretariado remoto, com cerca 

de 20 profissionais, em sua maioria formadas em Secretariado Executivo, provenientes das 

regiões nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, e que oferecem – independentemente da região 

geográfica - serviços de assessoria secretarial para todo o país. 

Ainda se verificou, através de outra pesquisa em andamento, o pioneirismo da empresa 

D’ Zortéa no ramo do secretariado remoto. Constituída por 3 sócias, atua há cerca de 15 anos 



44 
 

 
 

no ramo com oferta variada de serviços de assessoria secretarial, como organização de agenda, 

eventos e viagens e, também, assistência presencial aos clientes pessoa física e jurídica. 

Acredita-se que relatos de experiências práticas com secretariado remoto aumentem a 

possibilidade de desenvolvimento das atividades secretariais por caminhos que tragam 

inovação à profissão e possam inspirar discentes e profissionais recém-formados, além de 

oferecer estímulo àqueles que já atuam na profissão e tem experiência na atividade, facilidade 

de identificar, prospectar e fidelizar clientes alvo, reconhecendo necessidades de nicho e tipos 

de serviços que possam supri-las. 

A experiência profissional e a formação específica, neste estudo, através das respostas 

obtidas tiveram igual importânciapara efetivação de abertura de empresa e atuação como MEI, 

uma vez que as entrevistadas têm mais de trinta anos de idade, já exerceram atividade 

profissional antes e durante a graduação. A entrevistada A revela ter tido mentora para auxiliar 

na oferta de serviços e a entrevistada B já possuía seus potenciais futuros clientes ao exercer 

suas atividades de assessoria secretarial justamente para este público enquanto secretária 

contratada por via tradicional, com vínculo empregatício.  

Considera-se, ainda, a importânciada abordagem de outras possibilidades de trabalho 

para egressos de instituição de ensino, cuja região e estado, assim como várias outras regiões 

do país, não têm oferecido número satisfatório de vagas de trabalho formal. Os riscos desta 

nova forma de trabalho também devem ser abordados, uma vez que há grande incidência de 

fechamento de microempresas que foram abertas nos últimos 5 anos, conforme dados da junta 

comercial de Sergipe. Assim, empreender na profissão de Secretariado é desafio a ser 

considerado num cenário de pouca perspectiva de expansão da profissão em termos formais, ou 

seja, via contratos de trabalho pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o chamado 

“emprego com carteira assinada”. 

Sobre os desafios de abertura de MEI para prestação de serviços secretariais, aponta-se 

a falta de nomenclatura específica nas tabelas de ocupações consultadas, do SEBRAE e do 

Portal do Empreendedor. Essas tabelas, além de apresentar números distintos da gama de 

ocupações oferecidas, apenas uma apresenta o código da ocupação, cuja identificação e 

informação é imprescindível para abertura de MEI. Das ocupações verificadas, muito 

provavelmente o interessado precisará de ajuda de contador para lograr o intento de formalizar 

seu negócio, especialmente, como é o caso, quando não há clareza na (s) tabela(s) da 

nomenclatura exata correspondente à prestação de serviço do MEI. Para essa situação, o serviço 

então gratuito oferecido pelo Portal do Empreendedor/ SEBRAE, deverá ser pago a um 

contador. 
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Dados os desafios ora apresentados, esta pesquisa também procurou trazer à luz a 

importância dos cursos de Secretariado estarem abertos a dialogar ainda mais com o universo 

empreendedor, o que na atualidade se faz bastante necessário, para que o empreendedorismo 

secretarial possa ser desenvolvido com percepção mais acurada dos riscos e possibilidades pelos 

futuros e atuais profissionais que pretendam abrir seu próprio negócio. Atividades que integrem 

explicitamente àbase curricular obrigatória serão muito bem-vindas, ainda que se conte com 

pouca literatura científica e, também, com ainda poucos relatos de experiência de profissionais 

que tenham adentrado nessa nova vertente do empreendedorismo, o secretariado remoto. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário tem por finalidade levantar informações para desenvolver um trabalho de 

graduação em Secretariado Executivo da Universidade Federal de Sergipe, pela discente Allyne 

Francine Souza, tendo como orientadora a Prof.ª Drª. Silvia Regina Paverchi. Objetivo da 

pesquisa é compreender a inserção do egresso de Secretariado Executivo da UFS no mercado 

de trabalho na qualidade de secretário remoto microempreendedor individual. Os resultados 

obtidos serão usados estritamente para fins acadêmicos (Trabalho de Conclusão de Curso). 

Obrigada pela colaboração. 

Idade: ____________ 

Sexo: _____________ 

Quando você iniciou a empresa? 

 Possui CNPJ? 

A empresa foi aberta por uma única pessoa ou possui sócios? 

Qual o número de clientes: inicial – atual? 

Principais serviços prestados? 

Possui espaço próprio para trabalhar? 

Se positivo: 

(   ) Casa 

(   ) Espaço alugado 

(   ) Coworking 

Principais desafios para criar a empresa? 

Tipos de clientes qual (is) público(s) procuram o serviço de um secretariado remoto? 

Formas de serviços prestados? 

Qual a estimativa mensal de faturamento da empresa? 

A formação em Secretariado Executivo agregou algum diferencial para abertura de sua 

empresa? 

Com relação à formação acadêmica e a atuação na profissão de Secretariado Executivo, quais 

foram suas experiências? 
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ANEXO A - SLOGAN DA EMPRESA DIVULGAÇÃO NAS MÍDIAS/REDES 

SOCIAIS PELA ENTREVISTADA A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SEUS 

SERVIÇOS SECRETARIAIS 

 

 

 

Fonte: WWW.laylalemos.com.br (2019). 

 

 

 
Fonte: WWW.laylalemos.com.br (2019). 
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ANEXO B – MEI / PORTAL DO EMPREENDEDOR 

 

A 

ABATEDOR(A) DE AVES COM COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO INDEPENDENTE 

ACABADOR(A) DE CALÇADOS INDEPENDENTE 

AÇOUGUEIRO(A) INDEPENDENTE 

ADESTRADOR(A) DE ANIMAIS INDEPENDENTE 

ADESTRADOR(A) DE CÃES DE GUARDA INDEPENDENTE 

AGENTE DE CORREIO FRANQUEADO E PERMISSIONÁRIO INDEPENDENTE 

AGENTE DE VIAGENS INDEPENDENTE 

AGENTE FUNERÁRIO INDEPENDENTE 

AGENTE MATRIMONIAL INDEPENDENTE 

ALFAIATE INDEPENDENTE 

AMOLADOR(A) DE ARTIGOS DE CUTELARIA INDEPENDENTE 

ANIMADOR(A) DE FESTAS INDEPENDENTE 

ANTIQUÁRIO(A) INDEPENDENTE 

APICULTOR (A) INDEPENDENTE 

APURADOR(A), COLETOR(A) E FORNECEDOR(A) DE RECORTES DE MATÉRIAS 

PUBLICADAS 

EM JORNAIS E REVISTAS INDEPENDENTE 

ARMADOR(A) DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) DE BIJUTERIAS INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM BORRACHA INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM CERÂMICA INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM CIMENTO INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM CORTIÇA, BAMBU E AFINS INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM COURO INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM GESSO INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM LOUÇAS, VIDRO E CRISTAL INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM MADEIRA INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS 

INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM METAIS INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM METAIS PRECIOSOS INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM OUTROS MATERIAIS INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM PAPEL INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM PLÁSTICO INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) EM VIDRO INDEPENDENTE 

ARTESÃO(Ã) TEXTIL INDEPENDENTE 

ASTRÓLOGO(A) INDEPENDENTE 

AZULEJISTA INDEPENDENTE 

B 

BALEIRO(A) INDEPENDENTE 
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BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS INDEPENDENTE 

BARBEIRO INDEPENDENTE 

BARQUEIRO(A) INDEPENDENTE 

BARRAQUEIRO(A) INDEPENDENTE 

BENEFICIADOR(A) DE CASTANHA INDEPENDENTE 

BIKEBOY (CICLISTA MENSAGEIRO) INDEPENDENTE 

BIKE PROPAGANDISTA INDEPENDENTE 

BOLACHEIRO(A)/BISCOITEIRO(A) INDEPENDENTE 

BOMBEIRO(A) HIDRÁULICO INDEPENDENTE 

BONELEIRO(A) (FABRICANTE DE BONÉS) INDEPENDENTE 

BORDADEIRO(A) INDEPENDENTE 

BORRACHEIRO(A) INDEPENDENTE 

BRITADOR INDEPENDENTE 

C 

CABELEIREIRO(A) INDEPENDENTE 

CALAFETADOR(A) INDEPENDENTE 

CALHEIRO(A) INDEPENDENTE 

CAMINHONEIRO(A) DE CARGAS NÃO PERIGOSAS INDEPENDENTE 

CANTOR(A)/MÚSICO(A) INDEPENDENTE 

CAPOTEIRO(A) INDEPENDENTE 

CARPINTEIRO(A) INDEPENDENTE 

CARPINTEIRO(A) INSTALADOR(A) INDEPENDENTE 

CARREGADOR (VEÍCULOS DE TRANSPORTES TERRESTRES) INDEPENDENTE 

CARREGADOR DE MALAS INDEPENDENTE 

CARROCEIRO - COLETA DE ENTULHOS E RESÍDUOS INDEPENDENTE 

CARROCEIRO - TRANSPORTE DE CARGA INDEPENDENTE 

CARROCEIRO - TRANSPORTE DE MUDANÇA INDEPENDENTE 

CARTAZISTA, PINTOR DE FAIXAS PUBLICITÁRIAS E DE LETRAS INDEPENDENTE 

CERQUEIRO (A) INDEPENDENTE 

CHAPELEIRO(A) INDEPENDENTE 

CHAVEIRO(A) INDEPENDENTE 

CHOCOLATEIRO(A) INDEPENDENTE 

CHURRASQUEIRO(A) AMBULANTE INDEPENDENTE 

CHURRASQUEIRO(A) EM DOMICÍLIO INDEPENDENTE 

CLICHERISTA INDEPENDENTE 

COBRADOR(A) DE DÍVIDAS INDEPENDENTE 

COLCHOEIRO(A) INDEPENDENTE 

COLETOR DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS INDEPENDENTE 

COLOCADOR(A) DE PIERCING INDEPENDENTE 

COLOCADOR(A) DE REVESTIMENTOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE INSETICIDAS E RATICIDAS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PRODUTOS PARA PISCINAS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO (PET 

SHOP) 
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INDEPENDENTE (NÃO INCLUI A VENDA DE MEDICAMENTOS) 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE BEBÊ INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE COLCHOARIA INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE CUTELARIA INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE JOALHERIA INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE ÓPTICA INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE RELOJOARIA INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS 

INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DE VIAGEM INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS ERÓTICOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM 

INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS FUNERÁRIOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS PARA HABITAÇÃO INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE ARTIGOS USADOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE BEBIDAS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS 

INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 

INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE CALÇADOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE CARVÃO E LENHA INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE CESTAS DE CAFÉ DA MANHÃ INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE EMBALAGENS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 

INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE FERRAGENS E FERRAMENTAS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE FLORES, PLANTAS E FRUTAS ARTIFICIAIS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE LATICÍNIOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE LUBRIFICANTES INDEPENDENTE 
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COMERCIANTE DE MADEIRA E ARTEFATOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE MATERIAIS HIDRÁULICOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE MATERIAL ELÉTRICO INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE MIUDEZAS E QUINQUILHARIAS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE MOLDURAS E QUADROS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE MÓVEIS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE OBJETOS DE ARTE INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES INDEPECOMERCIANTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 

APARELHOS ELETROELETRÔNICOS         PARAUSO 

DOMÉSTICO INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E 

MOTONONETAS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E 

MOTONONETAS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PERUCAS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PLANTAS, FLORES NATURAIS, VASOS E ADUBOS 

INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PRODUTOS DE TABACARIA INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PRODUTOS NATURAIS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PRODUTOS PARA FESTAS E NATAL INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE PRODUTOS RELIGIOSOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE REDES PARA DORMIR INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE TECIDOS INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE TOLDOS E PAPEL DE PAREDE INDEPENDENTE 

COMERCIANTE DE VIDROS INDEPENDENTE 

COMPOTEIRO(A) INDEPENDENTE 

CONFECCIONADOR(A) DE CARIMBOS INDEPENDENTE 

CONFEITEIRO(A) INDEPENDENTE 

COSTUREIRO(A) DE ROUPAS, EXCETO SOB MEDIDA INDEPENDENTE 

COSTUREIRO(A) DE ROUPAS, SOB MEDIDA INDEPENDENTE 

COZINHEIRO(A) QUE FORNECE REFEIÇÕES PRONTAS E EMBALADAS PARA 

CONSUMO INDEPENDENTE 

CRIADOR(A) DE ANIMAIS DOMÉSTICOS INDEPENDENTE 

CRIADOR(A) DE PEIXES ORNAMENTAIS EM ÁGUA DOCE INDEPENDENTE 
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CRIADOR(A) DE PEIXES ORNAMENTAIS EM ÁGUA SALGADA INDEPENDENTE 

CROCHETEIRO(A) INDEPENDENTE 

CUIDADOR(A) DE ANIMAIS (PET SITTER) INDEPENDENTE 

CUIDADOR(A) DE IDOSOS E ENFERMOS INDEPENDENTE 

CUNHADOR(A) DE MOEDAS E MEDALHAS INDEPENDENTE 

CURTIDOR DE COURO INDEPENDENTE 

CUSTOMIZADOR(A) DE ROUPAS INDEPENDENTE 

D 

DEPILADOR(A) INDEPENDENTE 

DIARISTA INDEPENDENTE 

DIGITADOR(A) INDEPENDENTE 

DISC JOCKEY (DJ) OU VIDEO JOCKEY (VJ) INDEPENDENTE 

DISTRIBUIDOR(A) DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO PIPA INDEPENDENTE 

DOCEIRO(A) INDEPENDENTE 

DUBLADOR(A) INDEPENDENTE 

E 

EDITOR(A) DE JORNAIS DIÁRIOS INDEPENDENTE 

EDITOR(A) DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS INDEPENDENTE 

EDITOR(A) DE LISTA DE DADOS E DE OUTRAS INFORMAÇÕES INDEPENDENTE 

EDITOR(A) DE LIVROS INDEPENDENTE 

EDITOR(A) DE REVISTAS INDEPENDENTE 

EDITOR(A) DE VÍDEO INDEPENDENTE 

ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS INDEPENDENTE 

ELETRICISTA EM RESIDÊNCIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

INDEPENDENTE 

ENCADERNADOR(A)/PLASTIFICADOR(A) INDEPENDENTE 

ENCANADOR INDEPENDENTE 

ENGRAXATE INDEPENDENTE 

ENTREGADOR DE MALOTES INDEPENDENTE 

ENVASADOR(A) E EMPACOTADOR(A) INDEPENDENTE 

ESTAMPADOR(A) DE PEÇAS DO VESTUÁRIO INDEPENDENTE 

ESTETICISTA INDEPENDENTE 

ESTETICISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS INDEPENDENTE 

ESTOFADOR(A) INDEPENDENTE 

F 

FABRICANTE DE AÇÚCAR MASCAVO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE AMENDOIM E CASTANHA DE CAJU TORRADOS E SALGADOS 

INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE ALIMENTOS PRONTOS CONGELADOS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE AMIDO E FÉCULAS DE VEGETAIS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE ARTEFATOS DE FUNILARIA INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO INDEPENDENTE 
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FABRICANTE DE ARTIGOS DE CUTELARIA INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE AVIAMENTOS PARA COSTURA INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE BALAS, CONFEITOS E FRUTAS CRISTALIZADAS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE BOLSAS/BOLSEIRO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE BRINQUEDOS NÃO ELETRÔNICOS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE CALÇADOS DE BORRACHA, MADEIRA E TECIDOS E FIBRAS 

INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE CALÇADOS DE COURO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE CHÁ INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE CINTOS/CINTEIRO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE CONSERVAS DE FRUTAS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE CONSERVAS DE LEGUMES E OUTROS VEGETAIS 

INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE EMBALAGENS DE CARTOLINA E PAPEL-CARTÃO 

INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE EMBALAGENS DE MADEIRA INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE EMBALAGENS DE PAPEL INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE ESPECIARIAS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE ESQUADRIAS METÁLICAS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE FIOS DE ALGODÃO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE FIOS DE LINHO, RAMI, JUTA, SEDA E LÃ INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE FUMO E DERIVADOS DO FUMO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE GELÉIA DE MOCOTÓ INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE GELO COMUM INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE GUARDA-CHUVAS E SIMILARES INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE GUARDANAPOS E COPOS DE PAPEL INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE JOGOS RECREATIVOS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE LATICÍNIOS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE LETREIROS, PLACAS E PAINÉIS NÃO LUMINOSOS 

FABRICANTE DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 

INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE MALAS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE MASSAS ALIMENTÍCIAS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE MEIAS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE MOCHILAS E CARTEIRAS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE PÃO DE QUEIJO CONGELADO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE PAPEL INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE PARTES DE PEÇAS DO VESTUÁRIO - FACÇÃO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE PARTES DE ROUPAS ÍNTIMAS - FACÇÃO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE PARTES DE ROUPAS PROFISSIONAIS - FACÇÃO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE PARTES PARA CALÇADOS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE POLPAS DE FRUTAS INDEPENDENTE 
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FABRICANTE DE PRODUTOS DE SOJA INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE PRODUTOS DE TECIDO NÃO TECIDO PARA USO ODONTO-

MÉDICO-HOSPITALAR INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE PRODUTOS DERIVADOS DE CARNE INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE PRODUTOS DERIVADOS DO ARROZ INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE RAPADURA E MELAÇO INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE REFRESCOS, XAROPES E PÓS PARA REFRESCOS 

INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE ROUPAS ÍNTIMAS INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES 

INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE SUCOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES INDEPENDENTE 

FABRICANTE DE VELAS, INCLUSIVE DECORATIVAS INDEPENDENTE 

FARINHEIRO DE MANDIOCA INDEPENDENTE 

FARINHEIRO DE MILHO INDEPENDENTE 

FERRAMENTEIRO(A) INDEPENDENTE 

FERREIRO/FORJADOR INDEPENDENTE 

FILMADOR(A) INDEPENDENTE 

FORNECEDOR(A) DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS 

INDEPENDENTE 

FOSSEIRO (LIMPADOR DE FOSSA) INDEPENDENTE 

FOTOCOPIADOR(A) INDEPENDENTE 

FOTÓGRAFO(A) INDEPENDENTE 

FOTÓGRAFO(A) AÉREO INDEPENDENTE 

FOTÓGRAFO(A) SUBMARINO INDEPENDENTE 

FUNILEIRO / LANTERNEIRO INDEPENDENTE 

G 

GALVANIZADOR(A) INDEPENDENTE 

GESSEIRO(A) INDEPENDENTE 

GRAVADOR(A) DE CARIMBOS INDEPENDENTE 

GUARDADOR(A) DE MÓVEIS INDEPENDENTE 

GUIA DE TURISMO INDEPENDENTE 

GUINCHEIRO (REBOQUE DE VEÍCULOS) INDEPENDENTE 

H 

HUMORISTA E CONTADOR DE HISTÓRIAS INDEPENDENTE 

I 

INSTALADOR(A) DE ANTENAS DE TV INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DOMICILIAR E 

EMPRESARIAL, SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 

INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO 

MARÍTIMA, FLUVIAL ELACUSTRE INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) DE ISOLANTES ACÚSTICOS E DE VIBRAÇÃO INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) DE ISOLANTES TÉRMICOS INDEPENDENTE 
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INSTALADOR(A) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) DE REDE DE COMPUTADORES INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) E REPARADOR (A) DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 

INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) E REPARADOR DE COFRES, TRANCAS E TRAVAS DE 

SEGURANÇA INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) E REPARADOR(A) DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS 

ROLANTES INDEPENDENTE 

INSTALADOR(A) E REPARADOR(A) DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR 

CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INDEPENDENTE 

INSTRUTOR(A) DE ARTE E CULTURA EM GERAL INDEPENDENTE 

INSTRUTOR(A) DE ARTES CÊNICAS INDEPENDENTE 

INSTRUTOR(A) DE CURSOS GERENCIAIS INDEPENDENTE 

INSTRUTOR(A) DE CURSOS PREPARATÓRIOS INDEPENDENTE 

INSTRUTOR(A) DE IDIOMAS INDEPENDENTE 

INSTRUTOR(A) DE INFORMÁTICA INDEPENDENTE 

INSTRUTOR(A) DE MÚSICA INDEPENDENTE 

J 

JARDINEIRO(A) INDEPENDENTE 

JORNALEIRO(A) INDEPENDENTE 

L 

LAPIDADOR(A) INDEPENDENTE 

LAVADEIRO(A) DE ROUPAS, INDEPENDENTE 

LAVADEIRO(A) DE ROUPAS PROFISSIONAIS INDEPENDENTE 

LAVADOR(A) E POLIDOR DE CARRO INDEPENDENTE 

LAVADOR(A) DE ESTOFADO E SOFÁ INDEPENDENTE 

LIVREIRO(A) INDEPENDENTE 

LOCADOR DE ANDAIMES INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE APARELHOS DE JOGOS ELETRÔNICOS INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE BICICLETAS, INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, 

SEM OPERADOR INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE FITAS DE VÍDEO, DVDS E SIMILARES INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE LIVROS, REVISTAS, PLANTAS E FLORES INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR 

INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM 

OPERADOR, EXCETO ANDAIMES INDEPENDENTE 
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LOCADOR(A) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE MATERIAL E EQUIPAMENTO ESPORTIVO, INDEPENDENTE 

INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE MATERIAL MÉDICO > INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE MOTOCICLETA, SEM CONDUTOR, INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS, INCLUSIVE PARA FESTAS 

INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE INSTRUMENTOS MUSICAIS INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 

INDEPENDENTE 

LOCADOR(A) DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO 

TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES INDEPENDENTE 

LOCADOR (A) DE VÍDEO GAMES, INDEPENDENTE 

LOCUTOR (A) DE MENSAGENS FONADAS E AO VIVO INDEPENDENTE 

M 

MÁGICO (A) INDEPENDENTE 

MANICURE/PEDICURE INDEPENDENTE 

MAQUIADOR (A) INDEPENDENTE 

ARCENEIRO (A) INDEPENDENTE 

MARMITEIRO (A) INDEPENDENTE 

MECÂNICO (A) DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS INDEPENDENTE 

MECÂNICO (A) DE VEÍCULOS INDEPENDENTE 

MERCEEIRO (A)/VENDEIRO(A) INDEPENDENTE 

MERGULHADOR(A) (ESCAFANDRISTA) INDEPENDENTE 

MOENDEIRO(A) INDEPENDENTE 

MONTADOR(A) DE MÓVEIS INDEPENDENTE 

MONTADOR(A) E INSTALADOR DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE 

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 

INDEPENDENTE 

MOTOBOY INDEPENDENTE 

MOTOTAXISTA INDEPENDENTE 

MOVELEIRO(A) INDEPENDENTE 

MOVELEIRO(A) DE MÓVEIS METÁLICOS INDEPENDENTE 

O 

OLEIRO(A) INDEPENDENTE 

ORGANIZADOR(A) DE EXCURSÕES EM VEÍCULO PRÓPRIO, MUNICIPAL 

INDEPENDENTE 

OURIVES INDEPENDENTE 

P 

PANFLETEIRO(A) INDEPENDENTE 

PAPELEIRO(A) INDEPENDENTE 
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PASTILHEIRO(A) INDEPENDENTE 

PEDREIRO INDEPENDENTE 

PEIXEIRO(A) INDEPENDENTE 

PINTOR(A) DE AUTOMÓVEIS INDEPENDENTE 

PINTOR(A) DE PAREDE INDEPENDENTE 

PIPOQUEIRO(A) INDEPENDENTE 

PISCINEIRO(A) INDEPENDENTE 

PIZZAIOLO(A) EM DOMICÍLIO INDEPENDENTE 

POCEIRO/CISTERNEIRO/CACIMBEIRO INDEPENDENTE 

PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS DE COLHEITA, SOB CONTRATO DE EMPREITADA, 

INDEPENDENTE 

PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS DE PODA, SOB CONTRATO DE EMPREITADA, 

INDEPENDENTE 

PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENOS, SOB CONTRATO 

DE EMPREITADA, INDEPENDENTE 

PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM, DESTOCAMENTO, LAVRAÇÃO, 

GRADAGEM E SULCAMENTO, SOB CONTRATO DE EMPREITADA, INDEPENDENTE 

PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS DE SEMEADURA, SOB CONTRATO DE 

EMPREITADA, INDEPENDENTE 

PROFESSOR(A) PARTICULAR INDEPENDENTE 

PROMOTOR(A) DE EVENTOS INDEPENDENTE 

PROMOTOR(A) DE TURISMO LOCAL INDEPENDENTE 

PROMOTOR(A) DE VENDAS INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE ALBERGUE NÃO ASSISTENCIAL INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE BAR E CONGÊNERES, SEM ENTRETENIMENTO, 

INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE BAR E CONGÊNERES, COM ENTRETENIMENTO, 

INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE CAMPING INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE CANTINAS INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE CARRO DE SOM PARA FINS PUBLICITÁRIOS 

INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE CASA DE CHÁ INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE CASA DE SUCOS INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE CASAS DE FESTAS E EVENTOS INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE FLIPERAMA INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE HOSPEDARIA INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE LANCHONETE INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE PENSÃO INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE RESTAURANTE INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE SALA DE ACESSO À INTERNET INDEPENDENTE 

PROPRIETÁRIO(A) DE SALÃO DE JOGOS DE SINUCA E BILHAR INDEPENDENTE 
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Q 

QUEIJEIRO(A)/ MANTEIGUEIRO(A) INDEPENDENTE 

QUITANDEIRO(A) INDEPENDENTE 

QUITANDEIRO(A) AMBULANTE INDEPENDENTE 

R 

RECARREGADOR(A) DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

INDEPENDENTE 

RECICLADOR(A) DE BORRACHA, MADEIRA, PAPEL E VIDRO INDEPENDENTE 

RECICLADOR(A) DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO 

INDEPENDENTE 

RECICLADOR(A) DE MATERIAIS PLÁSTICOS INDEPENDENTE 

RECICLADOR(A) DE SUCATAS DE ALUMÍNIO INDEPENDENTE 

REDEIRO(A) INDEPENDENTE 

RELOJOEIRO(A) INDEPENDENTE 

RENDEIRO(A) INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E 

CONTROLE DE ENERGIA 

ELÉTRICA INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE BALANÇAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA 

VEÍCULOS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE BICICLETA INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE BRINQUEDOS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE CORDAS, VELAMES E LONAS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE EMBARCAÇÕES PARA ESPORTE E LAZER INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO 

VÁLVULAS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES NÃO-

ELETRÔNICOS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE EXTINTOR DE INCÊNDIO INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE FILTROS INDUSTRIAIS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS 

INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE GUARDA CHUVA E SOMBRINHAS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE INSTRUMENTOS MUSICAIS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS 

EQUIPAMENTOS NÃOELETRÔNICOS 

PARA ESCRITÓRIO INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E 

VENTILAÇÃO PARA USO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL INDEPENDENTE 
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REPARADOR(A) DE MÁQUINAS E APARELHOS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA 

INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA DA 

MADEIRA INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA TÊXTIL, 

DO VESTUÁRIO, DO COURO E CALÇADOS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E 

PECUÁRIA INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS INDÚSTRIAS DE 

ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÁQUINAS MOTRIZES NÃO-ELÉTRICAS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÁQUINAS PARA BARES E LANCHONETES INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÁQUINAS PARA ENCADERNAÇÃO INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 

INSTALAÇÕES TÉRMICAS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE MÓVEIS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE PANELAS (PANELEIRO) INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, 

EXCETO PARA VEÍCULOS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE TOLDOS E PERSIANAS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE TONÉIS, BARRIS E PALETES DE MADEIRA INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE TRATORES AGRÍCOLAS INDEPENDENTE 

REPARADOR(A) DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO ANIMAL INDEPENDENTE 

RESTAURADOR(A) DE INSTRUMENTOS MUSICAIS HISTÓRICOS INDEPENDENTE 

RESTAURADOR(A) DE JOGOS ACIONADOS POR MOEDAS INDEPENDENTE 

RESTAURADOR(A) DE LIVROS INDEPENDENTE 

RESTAURADOR(A) DE OBRAS DE ARTE INDEPENDENTE 

RETIFICADOR(A) DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

INDEPENDENTE 

REVELADOR(A) FOTOGRÁFICO INDEPENDENTE 

S 

SALGADEIRO(A) INDEPENDENTE 

SALINEIRO/EXTRATOR DE SAL MARINHO INDEPENDENTE 

SALSICHEIRO(A)/LINGUICEIRO(A) INDEPENDENTE 

SAPATEIRO(A) INDEPENDENTE 

SELEIRO(A) INDEPENDENTE 

SERIGRAFISTA INDEPENDENTE 

SERIGRAFISTA PUBLICITÁRIO INDEPENDENTE 

SERRALHEIRO(A) INDEPENDENTE 

SINTEQUEIRO(A) INDEPENDENTE 

SOLDADOR(A) / BRASADOR(A) INDEPENDENTE 

SORVETEIRO(A) INDEPENDENTE 

SORVETEIRO(A) AMBULANTE INDEPENDENTE 

T 
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TANOEIRO(A) INDEPENDENTE 

TAPECEIRO(A) INDEPENDENTE 

TATUADOR(A) INDEPENDENTE 

TAXISTA INDEPENDENTE 

TECELÃO(Ã) INDEPENDENTE 

TECELÃO(Ã) DE ALGODÃO INDEPENDENTE 

TÉCNICO(A) DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO INDEPENDENTE 

TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR INDEPENDENTE 

TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS INDEPENDENTE 

TÉCNICO(A) DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA INDEPENDENTE 

TELHADOR(A) INDEPENDENTE 

TINTUREIRO(A) INDEPENDENTE 

TORNEIRO(A) MECÂNICO INDEPENDENTE 

TOSADOR(A) DE ANIMAIS DOMÉSTICOS INDEPENDENTE 

TOSQUIADOR(A) INDEPENDENTE 

TRANSPORTADOR(A) AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS 

INDEPENDENTE 

TRANSPORTADOR(A) ESCOLAR INDEPENDENTE 

TRANSPORTADOR(A) DE MUDANÇAS INDEPENDENTE 

TRANSPORTADOR(A) INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS SOB FRETE EM 

REGIÃO 

METROPOLITANA INDEPENDENTE 

TRANSPORTADOR(A) INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE TRAVESSIA POR 

NAVEGAÇÃO FLUVIAL INDEPENDENTE 

TRANSPORTADOR(A) MARÍTIMO DE CARGA INDEPENDENTE 

TRANSPORTADOR(A) MUNICIPAL DE CARGAS NÃO PERIGOSAS(CARRETO) 

INDEPENDENTE 

TRANSPORTADOR(A) MUNICIPAL DE PASSAGEIROS SOB FRETE INDEPENDENTE 

TRANSPORTADOR(A) MUNICIPAL DE TRAVESSIA POR NAVEGAÇÃO 

INDEPENDENTE 

TRANSPORTADOR(A) MUNICIPAL HIDROVIÁRIO DE CARGAS INDEPENDENTE 

TRICOTEIRO(A) INDEPENDENTE 

V 

VASSOUREIRO(A) INDEPENDENTE 

VENDEDOR(A) AMBULANTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDEPENDENTE 

VENDEDOR(A) DE AVES VIVAS, COELHOS E OUTROS PEQUENOS ANIMAIS PARA 

ALIMENTAÇÃO INDEPENDENTE 

VERDUREIRO INDEPENDENTE 

VIDRACEIRO DE AUTOMÓVEIS INDEPENDENTE 

VIDRACEIRO DE EDIFICAÇÕES INDEPENDENTE 

VINAGREIRO INDEPENDENTE 

VIVEIRISTA INDEPENDENTE 

 

Fonte: WWW.portaldoempreendedor.gov.br 
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  ANEXO C – QUADRO - MEI COM CÓDIGO DAS OCUPAÇÕES 

 

Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

Acabador de 

Calçados 

1531-9/02 Acabamento de calçados de couro 

sob 

contrato 

S N R 

Açougueiro 4722-9/01 Comércio varejista de carnes – 

açougues 
N S C 

Adestrador de 

Animais 

9609-2/03 Alojamento, higiene e 

embelezamento 

de animais 

S N C 

Adestrador de cães 

de guarda 

8011-1/02 Serviços de adestramento de cães 

de guarda 
S N SAL 

Agente de correio 

franqueado 

5310-5/02 
Atividades de franqueadas e 

permissionárias do Correio 

Nacional 

 

S 
 

S 
 

C 

Agente de viagens 7911-2/00 
Agências de viagens S N SAL 

Agente funerário 9603-3/04 
Serviços de funerárias S N C 

Agente matrimonial 9609-2/02 
Agências matrimoniais S N SAL 

Alfaiate 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças 

do vestuário, exceto roupas 

íntimas 

S S R 

Alinhador de pneus 4520-0/04 Serviços de alinhamento e 

balanceamento de veículos 

automotores 

 

S 
 

N 
 

SAL 

Amolador de artigos 

de cutelaria 

9529-1/99 Reparação emanutenção de 

outros o bjetos e equipamentos 

pessoais e domésticos não 

especificado anteriormente 

 

S 
 

N 
 

R 

Animador de festas 9329-8/99 Outras atividades de recreação e 

lazer não especificadas 

anteriormente 

S N SAL 

Antiquário 4785-7/01 
Comércio varejista de antigüidades N S C 

Aplicador agrícola 0161-0/01 Serviço de pulverização e controle 

de pragas agrícolas 
S N C 

Apurador, coletor e 

fornecedor de 

recortes de matérias 

publicadas em 

jornais e revistas 

6399-2/00 Outras atividades de prestação 

de serviços de informação não 

especificadas anteriormente 

 

S 

 

N 

 

R 

Armador de 

ferragens na 

construção civil 

2599-3/01 
Serviços de confecção de 

armações metálicas para a 

construção 

 

S 
 

N 
 

SAL 

Arquivista de 

documentos 

8211-3/00 Serviços combinados de 

escritório e apoio administrativo 
S N SAL 

Artesão de bijuterias 3212- Fabricação de bijuterias e artefatos N S R 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

 4/00 Semelhantes    

Artesão emborracha 2219-6/00 Fabricação De Artefatos De 

Borracha Não Especificados 

Anteriormente 

N S R 

Artesão em cerâmica 2349-4/99 Fabricaçãodeprodutoscerâmicosnão- 

refratários não especificados 

anteriormente 

 

N 

 

S 

 

R 

Artesão em cortiça, 

bambu e afins 

1629-3/02 Fabricaçãodeartefatosdiversosde 

cortiça, bambu palha, vime e 

outros materiais trançados, 

excetomóveis 

 

N 

 

S 

 

R 

Artesão em couro 1529-7/00 Fabricação de artefatos de couro 

não especificados anteriormente 
N S R 

Artesão em gesso 2330-3/99 Fabricação De Outros 

Artefatos E Produtos De 

Concreto, Cimento, 

Fibrocimento, Gesso E 

Materiais Semelhantes 

 

N 

 

S 

 

C 

Artesão em louças, 

vidro e cristal 

2399-1/01 Decoração, lapidação, gravação, 

vitrificação e outrostrabalhos 

em cerâmica, louça, vidro e 

cristal 

 

S 

 

N 

 

C 

Artesão em madeira 1629-3/01 Fabricação de artefatos diversos de 

madeira, exceto móveis 
N S C 

Artesão em 

mármore 

2391-5/03 Aparelhamento De Placas E 

Execução De Trabalhos Em 

Mármore, Granito, Ardósia E Outras 

Pedras 

 

S 

 

N 

 

C 

Artesão em materiais 

diversos 

3299-0/99 Fabricação de produtos diversos 

não especificados anteriormente 
N S C 

Artesão em metais 2599-3/99 Fabricação De Outros Produtos De 

Metal  não Especificados 

Anteriormente 

N S C 

Artesão em metais 

preciosos 

3211-6/02 Fabricação de artefatos de joalheria 

e ourivesaria 
N S C 

rtesão em papel 1749-4/00 Fabricação de produtos de 

pastas celulósicas, papel, 

cartolina, papel- cartão e 

papelão ondulado não 

especificados anteriormente 

 

N 

 

S 

 

C 

Artesão em plástico 2229-3/99 Fabricação De Artefatos De 

Material Plástico Para Outros 

Usos Não Especificados 

Anteriormente 

 

N 

 

S 

 

C 

Artesão em vidro 2319-2/00 
Fabricação De Artigos De Vidro N S C 

Astrólogo 9609-2/99 Outras atividades de serviços 

pessoais não especificadas 

anteriormente 

S N R 

Azulejista 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de 

resinas em interiores e exteriores 
S N SAL 

Balanceador de pneus 4520-0/04 Serviços de alinhamento 

e balanceamento de 

veículos automotores 

 

S 

 

N 

 

C 

Fonte: Vanus.maringa.pr.gov
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

Baleiro 4721-1/04 Comércio varejista de doces, 

balas, bombons e 

semelhantes 

N S C 

Banhista de 

animais domésticos 

9609-2/03 Alojamento, higiene e 

embelezamento de animais 
S N C 

Barbeiro 9602-5/01 
Cabeleireiros S N R 

Barqueiro 5099-8/99 Outros transportes 

aquaviários não 

especificados anteriormente 

N S C 

Barraqueiro 4712-1/00 Comércio varejista de 

mercadorias em geral, com 

predominância de produtos 

alimentícios - minimercados, 

mercearias e armazéns 

 

N 

 

S 

 

C 

Bikeboy (ciclista 

mensageiro) 

5320-2/02 Serviços de entrega rápida S S SAL 

Boiadeiro/vaqueiro 0162-8/03 Serviço de manejo de animais S N C 

Bolacheiro/Biscoitei

r o 

1092-9/00 
Fabricação de biscoitos e 

bolachas 

N S R 

Bombeiro 

hidráulico 

4322-3/01 Instalações hidráulicas, 

sanitárias e de gás 
S N SAL 

Boneleiro(fabricant

e debonés) 

1414-2/00 Fabricação de acessórios do 

vestuário, exceto para segurança 

e proteção 

N S SAL 

Bordadeira 1340-5/99 Outros serviços de acabamento 

em fios, tecidos, artefatos 

têxteis e peças 

do vestuário 

 

S 

 

N 

 

R 

Borracheiro 4520-0/06 Serviçosdeborrachariaparaveí

culos automotores 
S N C 

Britador 2391-5/01 Britamento de pedras, 

exceto associado à 

extração 

S S C 

Cabeleireiro 9602-5/01 
Cabeleireiros S N R 

Caçador 0170-9/00 
Caça e serviços relacionados N S SAL 

Calafetador 4330-4/05 Aplicação de 

revestimentos e de resinas 

em interiores e exteriores 

S N SAL 

Caminhoneiro de 

cargas não 

perigosas 

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, 

exceto produtos perigosos e 

mudanças, intermunicipal, 

interestadual e internacional 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Cantor/Músico 

independente 

9001-9/02 
Produção musical S N SAL 

Capoteiro 4520-0/01 Serviços de manutenção e 

reparação mecânica de veículos 

automotores 

S N SAL 

Carpinteiro 1622-6/99 Fabricação de outros 

artigos de carpintaria para 

construção 

N S SAL 

Carpinteiro 4330- Instalação de portas, janelas, tetos, S N SAL 
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

Instalador 4/02 divisórias e armários embutidos de 

qualquer material 

   

Carregador(veícul

os detransportes 

terrestres) 

5212-5/00  

Carga e descarga 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Carregador 

demalas 

9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais 

não especificadas anteriormente 
S N SAL 

Carroceiro 3811-4/00 
Coleta de resíduos não-perigosos S N SAL 

Cartazeiro 8299-7/99 Outrasatividadesdeserviçosprestados 

principalmente às empresas não 

especificadasanteriormente 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Chapeleiro 1414-2/00 Fabricação de acessórios do vestuário, 

exceto para segurança e proteção 
N S R 

Chaveiro 9529-1/02 
Chaveiros S N R 

Chocolateiro 1093- 

7/01 

Fabricação de produtos derivados do 

cacau e de chocolates 
N S R 

Churrasqueiro 

ambulante 

5612-1/00  

Serviços ambulantes de alimentação 

 

N 

S Atividade com 

restrição 

Disciplinad a 

pela Lei 

nº 5855/02 

Churrasqueiro em 

domicílio 

5620-1/02 Serviçosdealimentaçãoparaeventose 

recepções -bufê 
S S SAL 

Clicherista 1821-1/00 
Serviços de pré-impressão S N C 

Cobrador de 

dívidas 

8291-1/00 Atividades de cobrança e informações 

cadastrais 
S N SAL 

Colchoeiro 3104-7/00 
Fabricação de colchões N S C 

Coletor de 

resíduos perigosos 

3812-2/00 
Coleta de resíduos perigosos S N C 

Colhedor de 

castanha-do-

pará 

0220-9/03 Coleta de castanha-do-pará em 

florestas nativas 
S S SAL 

Colhedor de 

palmito 

0220-9/05 
Coleta de palmito em florestas nativas S S SAL 

Colhedor de 

produtos não 

madeireiros 

0220-9/99 Coleta de produtosnão-madeireiros 

não especificados anteriormente em 

florestas nativas 

 

S 

 

S 

 

SAL 

Colocador de 

piercing 

9609-2/99 Outras atividades de serviços pessoais 

não especificadas anteriormente 
S N C 

Colocador de 

revestimentos 

4330-4/05 Aplicação de revestimentos e de 

resinas em interiores e exteriores 
S N SAL 

Comerciante de 4789- Comércio varejista de animais vivos e N S C 
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animais vivos e de 

artigos e alimentos 

para animais de 

estimação 

0/04  

De artigos e alimentos para 

animais de estimação 

   

Comerciante de 

artigos dearmarinho 

47555/02 Comercio varejista de artigos 

de armarinho 
N S SAL 

Comerciante de 

artigos de caça, 

pesca ecamping 

4763-6/04 
Comércio varejista de artigos de 

caça, pesca e camping 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

artigos de cama, 

mesa e banho 

4755-5/03 
Comerciovarejistadeartigosdecama, 

mesa ebanho 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

artigos decolchoaria 

4754-7/02 Comércio varejista de artigos 

de colchoaria 
N S SAL 

Comerciante de 

artigos de cutelaria 

4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos 

de uso doméstico não especificados 

anteriormente 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

artigos de 

iluminação 

4754-7/03 
Comércio varejista de artigos 

de iluminação 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

artigos de joalheria 

4783-1/01 Comércio varejista de artigos de 

joalheria 
N S SAL 

Comerciante de 

artigos de óptica 

4774-1/00 
Comércio varejista de artigos de 

óptica 

N S C 

Comerciante de 

artigos de relojoaria 

4783-1/02 Comércio varejista de artigos 

de relojoaria 
N S SAL 

Comerciante de 

artigos detapeçaria, 

cortinas epersianas 

4759-8/01 
Comércio varejista de artigos 

de tapeçaria, cortinas e 

persianas 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

artigos de viagem 

4782-2/02 Comércio varejista de artigos 

de viagem 
N S SAL 

Comerciante de 

artigos do vestuário 

e acessórios 

4781-4/00 
Comércio varejista de artigos 

do vestuário e acessórios 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

artigos eróticos 

4789-0/99 Comércio varejista de outros 

produtos não especificados 

anteriormente 

N S SAL 

Comerciante de 

artigos esportivos 

4763-6/02 Comércio varejista de 

artigos esportivos 
N S SAL 

Comerciante de 

artigos fotográficose 

parafilmagem 

4789-0/08 
Comércio varejista de 

artigos fotográficos e para 

filmagem 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

artigos funerários 

4789-0/99 Comércio varejista de outros 

produtos não especificados 

anteriormente 

N S C 

Comerciante de 

artigos médicos e 

ortopédicos 

4773-3/00 
Comérciovarejistadeartigosmédicose 

ortopédicos 

 

N 

 

S 

 

C 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Comerciante de 

artigos para 

habitação 

4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de 

uso doméstico não especificados 

anteriormente 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

artigos usados 

4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos 

usados 
N S C 

Comerciante de 

bebidas 

4723-7/00 
Comércio varejista de bebidas N S C 

Comerciante de 

bicicletas e 

triciclos; 

peças e acessórios 

4763-6/03 
Comércio varejista de bicicletas e 

triciclos; peças e acessórios 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

bijuterias e 

artesanatos 

4789-0/01 
Comércio varejista de suvenires, 

bijuterias e artesanatos 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

brinquedos e 

artigos recreativos 

4763-6/01 
Comércio varejista de brinquedos e 

artigos recreativos 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

cal, 

areia, pedra 

britada, tijolos e 

telhas 

4744-0/04 
Comércio varejista de cal, areia, pedra 

britada, tijolos e telhas 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

calçados 

4782-2/01 
Comércio varejista de calçados N S SAL 

Comerciante de 

cosméticos e 

artigos de 

perfumaria 

4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, 

produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciantede 

discos, CDs, 

DVDse fitas 

4762-8/00 
Comércio varejista de discos, CDs, 

DVDs e fitas 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

eletrodomésticos e 

equipamentos de 

áudio e vídeo 

4753-9/00 
Comércio varejista especializado de 

eletrodomésticos e equipamentos de 

áudio e vídeo 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

embalagens 

4789-0/99 Comércio varejista de outros 

produtosnão especificados 

anteriormente 

N S SAL 

Comerciante de 

equipamentos de 

telefonia e 

comunicação 

4752-1/00 
Comércio varejista especializado de 

equipamentos de telefonia e 

comunicação 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

equipamentos e 

suprimentos de 

informática 

4751-2/00 
Comércio varejista especializado de 

equipamentos e suprimentos de 

informática 

 

S 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

equipamentos para 

escritório 

4789-0/07 
Comércio varejista de equipamentos 

para escritório 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

extintores de 

4789-0/99 Comércio varejista de outros produtos 

não especificados anteriormente 
N S C 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 



70 
 

 
 

 

Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICM S Classificação 

incêndio      

Comerciante de 

ferragens e 

ferramentas 

4744-0/01 Comércio varejista de 

ferragens e ferramentas 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciantede 

flores, plantase 

frutasartificiais 

4789-0/99 Comércio varejista de outros 

produtos não especificados 

anteriormente 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

fogos de artifício 

4789-0/06 Comércio varejistade fogos de 

artifício e artigos pirotécnicos 
N S C 

Comerciante de gás 

liqüefeito depetróleo 

(GLP) 

4784-9/00 
Comércio varejista de gás 

liqüefeito de petróleo (GLP) 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciantede 

instrumentos 

musicaise 

acessórios 

4756-3/00  

Comércio varejista 

especializado de instrumentos 

musicais e acessórios 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

laticínios 

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e 

frios 

N S C 

Comerciante de 

lubrificantes 

4732-6/00 
Comércio varejista de 

lubrificantes 

N S C 

Comerciante de 

madeira e artefatos 

4744-0/02 Comércio varejista de 

madeira e artefatos 
N S C 

Comerciante de 

materiais de 

construção em geral 

4744-0/99 
Comércio varejista de 

materiais de construção em 

geral 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

materiais hidráulicos 

4744-0/03 Comércio varejista de materiais 

hidráulicos 
N S SAL 

Comerciante de 

material elétrico 

4742-3/00 Comércio varejista de material 

elétrico 

N S SAL 

Comerciante de 

medicamentos 

veterinários 

4771-7/04 Comércio varejista de 

medicamentos veterinários 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

miudezas e 

quinquilharias 

4713-0/02 
Lojas de variedades, exceto 

lojas de departamentos ou 

magazines 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

móveis 

4754-7/01 
Comércio varejista de móveis N S SAL 

Comerciante de 

objetos de arte 

4789-0/03 
Comércio varejista de objetos de 

arte 

N S SAL 

Comerciante de peças 

e acessórios novos 

para veículos 

automotores 

4530-7/03 Comércio a varejo de peças 

e acessórios novos para 

veículos automotores 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de peças 

e acessórios 

para aparelhos 

4757- 

1/00 

Comércio varejista especializado 

de peças e acessórios para 

aparelhos 

eletroeletrônicos para uso doméstico, 

 

N 

 

S 

 

SAL 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov
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eletroeletrônicos para 

uso doméstico 

 exceto informática e 

comunicação 

   

Comerciante de peças 

e acessórios para 

motocicletas e 

motonetas 

4541-2/05 
Comércio a varejo de 

peças e acessórios para 

motocicletas e 

motonetas 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de peças 

e acessórios usados 

para veículos 

automotores 

4530-7/04  

Comércio a varejo de 

peças e acessórios 

usados para veículos 

automotores 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

perucas 

4789-0/99 Comércio varejista de outros 

produtos não especificados 

anteriormente 

N S SAL 

Comerciante de 

plantas e flores 

naturais 

4789-0/02 
Comércio varejista de plantas 

e flores naturais 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

pneumáticos e 

câmaras-de-ar 

4530-7/05 
Comércio a varejo de 

pneumáticos e câmaras-de-ar 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

produtos delimpeza, 

inseticidas, raticidas e 

produtospara 

piscinas 

4789-0/05  

Comércio varejista de 

produtos saneantes 

domissanitários 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

produtos de 

panificação 

4721-1/02 
Padaria e 

confeitaria com 

predominância de 

revenda 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

produtos de 

tabacaria 

4729-6/01  

Tabacaria 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciantede 

produtos 

farmacêuticos 

homeopáticos 

4771-7/03  

Comércio varejista de 

produtos farmacêuticos 

homeopáticos 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

produtos 

farmacêuticos, com 

manipulação de 

fórmulas 

4771-7/02  

Comércio varejista de 

produtos farmacêuticos, com 

manipulação de fórmulas 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

produtos 

farmacêuticos, sem 

manipulação de 

fórmulas 

4771-7/01  

Comércio varejista de 

produtos farmacêuticos, sem 

manipulação de fórmulas 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de 

produtos para festas e 

natal 

4789-0/99 Comércio varejista de outros 

produtos não especificados 

anteriormente 

 

N 

 

S 

 

SAL 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Comerciante de 

produtos religiosos 

4789-0/99 Comércio varejista de outros 

produtos não especificados 

anteriormente 

N S SAL 

Comerciante de redes 

para dormir 

4789-0/99 Comércio varejista de outros 

produtos não especificados 

anteriormente 

N S SAL 

Comerciantede 

sistema de 

segurança 

residencial 

4759-8/99 
Comércio varejista de outros 

artigos de uso doméstico não 

especificados anteriormente 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de tecidos 4755-5/01 Comércio varejista de tecidos N S SAL 

Comerciante de 

tintas e materiais para 

pintura 

4741-5/00 
Comérciovarejistadetintasemater

iais parapintura 

 

N 

 

S 

 

C 

Comerciante de toldos e 

papel de parede 

4759-8/99 Comércio varejista de outros 

artigos de uso doméstico não 

especificados anteriormente 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Comerciante de 

vidros 

4743-1/00 
Comércio varejista de vidros N S SAL 

Compoteiro 1031-7/00 Fabricação de conservas de 

frutas 

N S SAL 

Concreteiro 2330-3/05 Preparação de massa de 

concreto e argamassa para 

construção 

S S SAL 

Confeccionador de 

carimbos 

3299-0/02 Fabricação de canetas, lápis e 

outros 

artigos para escritório 

N S SAL 

Confeccionador de 

fraldas descartáveis 

1742-7/01 
Fabricação de fraldas 

descartáveis 

N S C 

Confeiteiro 1091-1/00 
Fabricação de produtos de 

panificação 

N S R 

Contador/técnico 

contábil 

6920-6/01 
Atividades de contabilidade S N R 

Costureira 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças 

do 

vestuário, exceto roupas íntimas 

S S R 

Cozinheira que fornece 

refeições prontas 

eembaladas 

para consumo 

5620-1/01  

Fornecimento de alimentos 

preparados preponderantemente 

para empresas 

 

N 

 

S 

 

C 

Criador de animais 

domésticos 

0159-8/02 
Criação de animais de estimação N S C 

Criador de peixes 

ornamentais em água 

doce 

0322-1/04 
Criação de peixes 

ornamentais em água doce 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Criador de peixes 

ornamentais em 

água salgada 

0321-3/04 Criação de peixes ornamentais 

em água salgada e salobra 
 

N 

 

S 

 

SAL 

Crocheteira 1412-6/01 Confecção de peças do 

vestuário, exceto roupas 

íntimas e as 

N S R 

Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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  confeccionadas sob medida    

Cuidador de idosos e 

enfermos 

8712-3/00 Atividades de fornecimento de 

infra- estrutura de apoio e 

assistência a paciente no 

domicílio 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Cunhador de moedas 

e medalhas 

3211-6/03 
Cunhagem de moedas e medalhas N S C 

Curtidor de couro 1510-6/00 Curtimento e outras 

preparações de couro 
N S C 

Dedetizador 8122-2/00 Imunização e controle de 

pragas urbanas 
S N C 

Depiladora 9602-5/02 Outras atividades de tratamento 

debeleza 
S N R 

Digitador 8219-9/99 Preparação de documentos e 

serviços especializados de apoio 

administrativo 

não especificados anteriormente 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

R 

Distribuidor de água 

potável em 

caminhão pipa 

3600-6/02  

Distribuição de água por 

caminhões 

 

N 

 

S 

 

C 

Doceira 5620-1/04 Fornecimento de alimentos 

preparados 

preponderantemente para 

consumo domiciliar 

 

N 

 

S 

 

R 

Editor de jornais 5812-3/00 
Edição de jornais N N SAL 

Editor de lista de 

dados e de outras 

informações 

5819-1/00 
Edição de cadastros, listas e 

outros produtos gráficos 

 

N 

 

N 

 

SAL 

Editor de livros 5811-5/00 
Edição de livros N N SAL 

Editor de revistas 5813-1/00 
Edição de revistas N N SAL 

Eletricista de 

automóveis 

4520-0/03 Serviços de manutenção e 

reparação elétrica de veículos 

automotores 

S N SAL 

Eletricista em 

residências e 

estabelecimentos 

comerciais 

4321-5/00  

Instalação e manutenção elétrica 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Encadernador/Plastif 

icador 

1822-9/00 
Serviços de acabamentos gráficos S N SAL 

Encanador 4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias 

e de gás 
S N SAL 

Engraxate 9609-2/99 Outras atividades de serviços 

pessoais 

não especificadas anteriormente 

S N R 

Entregador de 

malotes 

5320-2/01 Serviços de malote não 

realizados pelo Correio Nacional 
S S SAL 

Envasador e 

empacotador 

8292-0/00 Envasamento e 

empacotamento sob contrato 
S N C 

Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Esteticista de 

animais domésticos 

9609-2/03 Alojamento, higiene e 

embelezamento de animais 
S N C 

Estofador 9529-1/05 
Reparação de artigos do mobiliário S N SAL 

Fabricante de 

absorventes 

higiênicos 

1742-7/02  

Fabricação de absorventes 

higiênicos 

 

N 

 

S 

 

C 

Fabricante de Açúcar 

Mascavo 

1071-6/00 Fabricação de açúcar em 

bruto (mascavo, rapadura, 

melado etc) 

N S C 

Fabricante de águas 

naturais 

1122- 

4/99 

Fabricação de outras bebidas 

não- alcoólicas não 

especificadas anteriormente 

 

N 

 

S 

 

C 

Fabricante de 

alimentos prontos 

congelados 

1096- 

1/00 
Fabricação de alimentos e 

pratos prontos 

 

N 

 

S 

 

R 

Fabricante deAmido 

e Féculasde 

Vegetais 

1065- 

1/01 
Fabricação de amidos e 

féculas de vegetais 

 

N 

 

S 

 

C 

Fabricante de 

artefatos de funilaria 

2532- 

2/01 

Produção de artefatos estampados 

de metal 
N S C 

Fabricante de 

artefatos 

estampados de metal 

2532- 

2/01 

 

Produção de artefatos estampados 

de metal 

 

N 

 

S 

 

C 

Fabricante de 

artefatos para pesca e 

esporte 

3230- 

2/00 
Fabricação de artefatos para 

pesca e esporte 

 

N 

 

S 

 

C 

Fabricantede 

artefatos têxteispara 

usodoméstico 

1351- 

1/00 
Fabricação de artefatos têxteis 

para uso doméstico 

 

N 

 

S 

 

R 

Fabricante de 

artigos de cutelaria 

2541- 

1/00 
Fabricação de artigos de cutelaria N S SAL 

Fabricante de 

aviamentos para 

costura 

3299- 

0/05 

 

Fabricaçãodeaviamentosparacostur

a 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de balas, 

confeitos e frutas 

cristalizadas 

1093- 

7/02 
Fabricação de frutas 

cristalizadas, balas e 

semelhantes 

 

N 

 

S 

 

R 

Fabricante de 

bolsas/bolseiro 

1521- 

1/00 

Fabricação de artigos para 

viagem, bolsas e semelhantes 

de qualquer material 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de 

brinquedos não 

eletrônicos 

3240- 

0/99 

Fabricação de outros brinquedos e 

jogos recreativos não 

especificados anteriormente 

 

 

N 

 

 

S 

 

 

SAL 

Fabricante de 

calçados de 

1539- 

4/00 

Fabricação de calçados de 

materiais não especificados 

anteriormente 

N S SAL 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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borracha, madeira 

e tecidos e fibras 

     

Fabricante de 

calçados de couro 

1531-9/01 
Fabricação de calçados de couro N S SAL 

Fabricante de chá 1099-6/05 Fabricação de produtos para 

infusão 

(chá, mate, etc.) 

N S C 

Fabricante de 

cintos/cinteiro 

1414-2/00 Fabricação de acessórios do 

vestuário, exceto para segurança e 

proteção 

N S SAL 

Fabricante de 

conservas de frutas 

1031-7/00 
Fabricação de conservas de frutas N S R 

Fabricante de 

conservas de 

legumes e outros 

vegetais 

1032-5/99  

Fabricação de conservas de 

legumes e outros vegetais, exceto 

palmito 

 

N 

 

S 

 

R 

Fabricante de 

desinfestantes 

2052-5/00 Fabricação de 

desinfestantes 

domissanitários 

N S C 

Fabricante de 

embalagens de 

cartolina e papel- 

cartão 

1732-0/00  

Fabricaçãodeembalagensdecartolina 

epapel-cartão 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de 

embalagens de 

madeira 

1623-4/00 
Fabricação de artefatos de 

tanoaria e de embalagens de 

madeira 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de 

embalagens de 

papel 

1731-1/00  

Fabricação de embalagens de papel 
 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de 

especiarias 

1095-3/00 Fabricação de especiarias, 

molhos, temperos e 

condimentos 

N S R 

Fabricante de 

esquadrias 

metálicas 

2512-8/00  

Fabricação de esquadrias de metal 
 

N 

 

S 

 

C 

Fabricante defios 

de algodão 
1311-1/00 Preparação e fiação de fibras 

de algodão 
N S SAL 

Fabricante defios 

de linho, rami,juta, 

seda e lã 

1312-0/00 
Preparação e fiação de fibras 

têxteis naturais, exceto algodão 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de fumo 

e derivados do 

fumo 

1220-4/99 Fabricação deoutro sprodutos do 

fumo, excetocigarros, cigarrilhas e 

charutos 

 

N 

 

S 

 

C 

Fabricante de 

geléia de mocotó 

1099-6/99 Fabrica ção de outros 

produtos alimentícios não 

especificados 

anteriormente 

 

 

N 

 

 

S 

 

 

C 

Fabricante de gelo 

comum 

1099-6/04 
Fabricação de gelo comum N S C 

Fabricante de 

guarda-chuvas e 

similares 

3299-0/01 Fabricação de guarda-

chuvas e similares 
 

N 

 

S 

 

SAL 

Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Fabricante de 

guardanapose 

copos depapel 

1742-7/99 Fabricação de produtos de papel 

para uso doméstico e higiênico-

sanitárionão especificados 

anteriormente 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de 

instrumentos 

musicais 

3220-5/00 
Fabricação de instrumentos 

musicais, peças e acessórios 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de jogos 

recreativos 

3240-0/99 Fabricação de outros brinquedos 

e jogos recreativos não 

especificados anteriormente 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de 

Laticínios 

1052-0/00 
Fabricação de laticínios N S C 

Fabricante de 

letreiros, placas e 

painéis não 

luminosos 

3299-0/03  

Fabricação de letras, letreiros e 

placas de qualquer material, exceto 

luminosos 

 

N 

 

S 

 

C 

Fabricante de 

luminárias e outros 

equipamentos de 

iluminação 

2740-6/02 Fabricação de luminárias e 

outros equipamentos de 

iluminação 

 

 

N 

 

 

S 

 

 

C 

Fabricante 

demalas 

1521-1/00 Fabricação de artigos para 

viagem, bolsas e semelhantes de 

qualquer 

material 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de 

massas alimentícias 

1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias  

N 

 

S 
R 

Fabricante 

demeias 

1421-5/00 Fabricação de meias  

N 

 

S 
SAL 

Fabricante de 

mochilas e 

carteiras 

1521-1/00 Fabricação de artigos para 

viagem, bolsas e semelhantes de 

qualquer material 

 

 

N 

 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de 

painéis e letreiros 

luminosos 

3299-0/04 Fabricação de painéis e 

letreiros luminosos 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Fabricante de pão 

de queijo 

congelado 

1099-6/99 Fabricação de outros 

produtos alimentícios não 

especificados 

anteriormente 

 

 

N 

 

 

S 

 

R 

Fabricante 

depapel 

1721-4/00 Fabricação de papel  

N 

 

S 
C 

Fabricante departes 

de peças do 

vestuário -facção 

1412-6/03 Facção de peças do vestuário, 

exceto roupasíntimas 

 

 

N 

 

 

S 

 

R 

Fabricante departes 

de roupas íntimas - 

facção 

1411-8/02 Facção de roupas íntimas  

 

N 

 

 

S 

 

R 

Fabricante departes 

de roupas 

profissionais - 

1413-4/03 Facção de roupas profissionais  

N 

 

S 

 

R 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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facção      

Fabricante departes 

paracalçados 

1540-8/00 Fabricação de partes para calçados, 

de qualquer material 

 

N 

 

S 
SAL 

Fabricante de 

produtos de 

perfumaria e de 

higiene pessoal 

2063- 

1/00 

Fabricação decosméticos, produtosde 

perfumaria e de higienepessoal 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Fabricante de 

produtos de 

polimento 

2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza 

e polimento 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Fabricante de 

produtos de soja 

1099-6/99 Fabricação de outros produtos 

alimentícios não 

especificados anteriormente 

 

N 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de 

produtos de tecido 

não tecido para 

uso odonto-

médico- 

hospitalar 

3250-7/08 Fabricação de artefatos de tecido 

não tecido para uso odonto-médico- 

hospitalar 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Fabricante de 

produtos derivados 

de carne 

1013-9/01 Fabricação de produtos de carne  

 

N 

 

 

S 

 

C 

Fabricante de 

Produtos Derivados 

do Arroz 

1061-9/02 Fabricação de produtos do arroz  

 

N 

 

 

S 

 

SAL 

Fabricante de 

Rapadura e Melaço 

1071-6/00 Fabricação de açúcar em bruto 

(mascavo, rapadura, melado 

etc) 

 

N 

 

S 
R 

Fabricante de 

refrescos, xaropes e 

pós para refrescos 

1122-4/03 Fabricação derefrescos, xaropesepós 

para refrescos, exceto refrescos de 

frutas 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Fabricante de 

roupas íntimas 

1411-8/01 Confecção de roupas íntimas  

N 

 

S 
SAL 

Fabricante de 

sabões e 

detergentes 

sintéticos 

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes 

sintéticos 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Fabricante de sucos 

de frutas, hortaliças 

e legumes 

1033-3/02 Fabricação de sucos de 

frutas, hortaliças e legumes, 

exceto concentrados 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Farinheiro de 

Mandioca 

1063-5/00 Fabricação de farinha de mandioca 

e derivados 

 

N 

 

S 
SAL 

Farinheiro de 

Milho 

1064-3/00 Fabricação de farinha de milho 

e derivados, exceto óleos de 

milho 

 

N 

 

S 
SAL 

Ferramenteiro 2543-8/00 Fabricação de ferramentas  

N 

 

S 
C 

Ferreiro/forjador 2543-8/00 Fabricação de ferramentas  

N 

 

S 
C 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 

 



78 
 

 
 

Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

Filmador 7420-0/04 Filmagem de festas e eventos  

S 

 

N 
SAL 

Fornecedor de 

alimentos 

preparados para 

empresas 

5620-1/01 Fornecimento de alimentos 

preparados preponderantemente para 

empresas 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Fosseiro (limpador 

de fossa) 

3702-9/00 Atividades Relacionadas A 

Esgoto, Exceto A Gestão De 

Redes 

 

S 

 

N 
SAL 

Fotocopiador 8219-9/01 Fotocópias  

S 

 

N 
C 

Fotógrafo 7420-0/01 Atividades de produção de 

fotografias, exceto aérea e submarina 

 

S 

 

N 
SAL 

Fotógrafo aéreo 7420-0/02 Atividades de produção de 

fotografias aéreas e submarinas 
 

S 

 

N 
SAL 

Fotógrafosubmarin

o 

7420-0/02 Atividades de produção de 

fotografias aéreas e submarinas 
 

S 

 

N 
SAL 

Funileiro / 

lanterneiro 

4520-0/02 Serviços de lanternagem ou funilaria 

e pintura de veículos automotores 
 

S 

 

N 
SAL 

Galvanizador 2539- 

0/00 
Serviços de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em 

metais 

S N 
C 

Gesseiro 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e 

estuque 
 

S 

 

N 
C 

Gravador de 

carimbos 

8299-7/03 Serviços de gravação de carimbos, 

exceto confecção 
 

S 

 

N 
SAL 

Guardador de 

móveis 

5211-7/02 Guarda-móveis  

S 

 

N 
C 

Guincheiro (reboque 

de veículos) 

5229-0/02 Serviços de reboque de veículos  

S 

 

N 
C 

Humorista 9001-9/01 Produção teatral  

S 

 

N 
SAL 

Instalador de 

equipamentos para 

orientação à 

navegação marítima, 

fluvial e lacustre 

4329-1/02 Instalação de equipamentos    

para orientação à navegação 

marítima, fluvial e lacustre 

 

 

 

S 

 

 

 

N 

 

SAL 

Instalador de 

isolantes acústicose 

devibração 

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou 

de vibração 

 

 

S 

 

 

N 

 

SAL 

Instalador de 

isolantes térmicos 

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou 

de vibração 
 

S 

 

N 
SAL 

Instalador de 

máquinas e 

equipamentos 

industriais 

3321-0/00 Instalação de máquinas 

e equipamentos 

industriais 

 

 

S 

 

 

N 

 

SAL 

Instalador 

depainéis 

publicitários 

4329-1/01 Instalação de painéis publicitários  

S 

 

N 
SAL 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov
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Instalador de sistema 

de prevenção contra 

incêndio 

4322-3/03 Instalações de sistema de 

prevenção contra incêndio 

 

S 

 

N 

 

 

SAL 

Instalador e 

reparador de 

Acessórios 

automotivos 

4520-0/07 Serviços deinstalação, 

manutençãoe reparaçãodea 

cessórios para veículos 

automotores 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Instalador e 

reparador de 

elevadores, escadas 

e esteirasrolantes 

4329-1/03 Instalação, manutenção 

ereparaçãode elevadores, escadas 

e esteiras rolantes, exceto de 

fabricação própria 

 

 

S 

 

 

N 

 

SAL 

Instalador e 

reparador de 

sistemas centrais de 

ar condicionado, de 

ventilação e 

refrigeração 

4322-3/02 Instalação e manutenção de 

sistemas centrais de ar 

condicionado, de ventilação e 

refrigeração 

 

 

 

 

S 

 

 

 

 

N 

 

 

SAL 

Instrutor de arte e 

cultura em geral 

8592-9/99 Ensino de arte e cultura 

não especificado 

anteriormente 

 

S 

 

N 
SAL 

Instrutor de artes 

cênicas 

8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto 

dança 
 

S 

 

N 
SAL 

Instrutor de cursos 

gerenciais 

8599-6/04 Treinamento em 

desenvolvimento profissional 

e gerencial 

 

S 

 

N 
SAL 

Instrutor de cursos 

preparatórios 

8599-6/05 Cursos preparatórios para 

concursos 

 

S 

 

N 
SAL 

Instrutor de idiomas 8593-7/00 Ensino de idiomas  

S 

 

N 
SAL 

Instrutorde 

informática 

8599-6/03 Treinamento em informática  

S 

 

N 
SAL 

Instrutor de música 8592-9/03 Ensino de música  

S 

 

N 
SAL 

Jardineiro 8130-3/00 Atividades Paisagísticas  

S 

 

N 
SAL 

Jornaleiro 4761-0/02 Comérciovarejistadejornaiserevist

as 
 

N 

 

S 
C 

Lapidador 3211-6/01 Lapidação de gemas  

S 

 

S 
SAL 

Lavadeira de roupas 9601-7/01 Lavanderias  

S 

 

N 
C 

Lavadeira de roupas 

profissionais 

9601-7/03 Toalheiros  

S 

 

N 
C 

Lavador de carro 4520-0/05 Serviços de lavagem, 

lubrificação e polimento de 

veículos automotores 

 

S 

 

N 
SAL 

Lavador de estofado 

e sofá 

9609-2/99 Outras atividades de serviços 

pessoais não especificadas 

anteriormente 

 

S 

 

N 
SAL 
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Lavrador agrícola 0161-0/03 Serviço de preparação de 

terreno, cultivo e colheita 

 

S 

 

N 
SAL 

Livreiro 4761-0/01 Comércio varejista de livros  

N 

 

S 

SL 

Locador de 

andaimes 

7732-2/02 Aluguel de andaimes  

S 

 

N 
C 

Locador de 

aparelhos de jogos 

eletrônicos 

7729-2/01 Aluguel de aparelhos de 

jogos eletrônicos 

 

 

N 

 

 

N 

 

C 

Locador de 

equipamentos 

científicos, médicos 

e hospitalares, sem 

operador 

7739-0/02 Aluguel de equipamentos 

científicos, médicos e hospitalares, 

sem operador 

 

 

 

N 

 

 

 

N 

 

C 

Locador de 

equipamentos 

recreativos e 

esportivos 

7721-7/00 Aluguel de equipamentos 

recreativos e esportivos 

 

 

N 

 

 

N 

 

C 

Locador de fitas de 

vídeo, DVDs e 

similares 

7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo, 

DVDs e similares 

 

 

N 

 

 

N 

 

C 

Locador de livros, 

revistas, plantas e 

flores 

7729-2/99 Aluguel de outros objetos pessoais e 

domésticos não 

especificados 

anteriormente 

 

N 

 

N 

 

C 

Locador de 

máquinas e 

equipamentos 

agrícolas sem 

operador 

7731-4/00 Aluguel de máquinas e 

equipamentos agrícolas sem 

operador 

 

 

 

N 

 

 

 

N 

 

C 

Locador de 

máquinas e 

equipamentos para 

construção sem 

operador, exceto 

andaimes 

7732-2/01  

Aluguel de máquinas e 

equipamentos para construção sem 

operador, exceto andaimes 

 

 

N 

 

 

 

 

N 

 

 

C 

Locador de 

máquinas e 

equipamentos para 

escritório 

7733-1/00  

Aluguel de máquinas e 

equipamentos para escritório 

 

N 

 

 

N 

 

 

C 

Locador de 

material médico 

7729-2/03 Aluguel de material médico  

N 

 

N 
C 

Locador de 

móveis, utensílios, 

instrumentos 

musicais e 

aparelhos de uso 

doméstico epessoal 

7729-2/02  

Aluguel de móveis, utensílios e 

aparelhos de uso doméstico e 

pessoal; instrumentosmusicais 

 

 

 

N 

 

 

 

 

N 

 

 

 

C 
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Locador de objetos do 

vestuário, jóias e 

acessórios 

7723-3/00 Aluguel de objetos do vestuário, 

jóias e acessórios 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

C 

Locador de outras 

máquinas e equipamentos 

comerciais e industriais 

não especificados 

anteriormente, sem 

operador 

7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e 

equipamentos comerciais e 

industriais não especificados 

anteriormente, sem operador 

 

 

 

 

N 

 

 

 

 

 

N 

 

 

 

C 

Locador de palcos, 

coberturas e outras 

estruturas de uso 

temporário, exceto 

andaimes 

7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e 

outras estruturas de uso 

temporário, exceto andaimes 

 

 

 

S 

 

 

 

N 

 

C 

Mágico 9329-8/99 Outras atividades de recreação e 

lazer não especificadas 

anteriormente 

 

S 

 

N 
SAL 

Manicure/pedicure 9602-5/02 Outras atividades de 

tratamento de beleza 
 

S 

 

N 
R 

Maquiador 9602-5/02 Outras atividades de 

tratamento de beleza 
 

S 

 

N 
R 

Marceneiro 3101-2/00 Fabricação de móveis 

com predominância 

de madeira 

 

N 

 

S 
C 

Marmiteiro 5620-1/04 Fornecimento de alimentos 

preparados preponderantemente 

para consumo domiciliar 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Mecânico de 

motocicletas e 

motonetas 

4543-9/00 Manutenção e 

reparação de 

motocicletas e 

motonetas 

 

 

S 

 

 

N 

 

C 

Mecânico de veículos 4520-0/01 Serviços de manutenção e 

reparação mecânica de veículos 

automotores 

 

S 

 

N 
C 

Merceeiro/vendeiro 4712-1/00 Comérciovarejistademercadorias

em geral, compredominância de 

produtos alimentícios -

minimercados, 

mercearias e armazéns 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Mergulhador 

(escafandrista) 

7490-1/02 Escafandria e mergulho  

S 

 

N 
SAL 

Moendeiro 1069-4/00 Moagem e fabricação de 

produtos de origem vegetal não 

especificados 

anteriormente 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Montador de móveis 3329-5/01 Serviços de montagem de 

móveis de qualquer material 

 

S 

 

N 
SAL 

Montador e instalador 

de sistemas e 

4329-1/04 Montagem e instalação de 

sistemas e equipamentos de 

iluminação e sinalização em vias 

públicas, portos  

 

S 

 

N 

 

SAL 
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

equipamentos de 

iluminação e 

sinalização em vias 

públicas, portos e 

aeroportos 

  

aeroportos 

   

Motoboy 5320-2/02 Serviços de entrega rápida S S 
SAL 

Mototaxista 4923-0/01 Serviço de táxi S N 
PROIBIDO 

Moveleiro 3103-9/00 Fabricação de móveis de 

outros materiais, exceto 

madeira e metal 

 

N 

 

S 
C 

Moveleiro 

demóveis metálicos 

3102-1/00 Fabricação de móveis 

com predominância de 

metal 

 

N 

 

S 
C 

 

Oleiro 

 

2342-7/02 

Fabricação De Artefatos De 

Cerâmica E Barro Cozido Para 

Uso Na Construção, Exceto 

Azulejos E Pisos 

 

 

N 

 

 

S 

 

 

C 

Operador de 

marketing direto 

7319-0/03 Marketing direto  

S 

 

N 
R 

Organizador 

municipal de 

excursões em 

veículo próprio 

4929-9/03 Organizaçãodeexcursõesemveículo

s rodoviários próprios, municipal 

 

 

S 

 

 

N 

 

SAL 

Ourives 9529-1/06 Reparação de jóias S N SAL 

Padeiro 1091-1/00 Fabricação de produtos de 

panificação 

 

N 

 

S 

R 

Panfleteiro 7319-0/02 Promoção de vendas S N SAL 

Papeleiro 4761-0/03 Comércio varejista de artigos 

de papelaria 

 

N 

 

S 
C 

Pastilheiro 4330-4/05 Aplicação de revestimentos e 

de resinas em interiores e 

exteriores 

 

S 

 

N 
SAL 

Pedreiro 4399-1/03 Obras de alvenaria S N 
SAL 

Peixeiro 4722-9/02 Peixaria N S 
C 

Pescador em água 

doce 

0312-4/03 Coleta de outros produtos aquáticos 

de águadoce 

 

S 

 

S 
SAL 

Pescador em água 

salgada 

0311-6/04 Atividades de apoio à pesca em 

água salgada 
 

S 

 

N 
SAL 

Pintor de 

automóveis 

4520-0/02 Serviços de lanternagem ou 

funilaria e pintura de veículos 

automotores 

 

S 

 

N 
C 

Pintor de parede 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em 

geral 

 

S 

 

N 
SAL 

Pipoqueiro 5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação N S  
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

     Restrição 

Disciplinad 

a pela Lei 

nº5855/02 

Pirotécnico 2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos  

N 

 

S 
C 

Pizzaiolo em 

domicílio 

5620-1/02 Serviçosdealimentaçãoparaeventos

e recepções -bufê 

 

S 

 

S 
SAL 

Poceiro/cisterneiro/c 

acimbeiro 
4399-1/05 Perfuração E Construção De Poços 

De Água 
 

S 

 

S 
SAL 

Podador agrícola 0161-0/02 Serviço de poda de árvores para 

lavouras 
 

S 

 

N 
SAL 

Produtor de algas e 

demais plantas 

aquáticas 

0322-1/99 Cultivos e semicultivos da 

aqüicultura em água doce não 

especificados anteriormente 

 

 

N 

 

 

S 

 

C 

Professor particular 8599-6/99 Outras atividades de ensino 

não especificadas 

anteriormente 

 

S 

 

N 
R 

Promotor 

deeventos 

8230-0/01 Serviços de organização de 

feiras, congressos, exposições 

e festas 

 

S 

 

N 
SAL 

Promotor de 

turismo local 

7990-2/00 Serviços de reservas e outros 

serviços de turismo não 

especificados anteriormente 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Promotor de 

vendas 

7319-0/02 Promoção de vendas  

S 

 

N 
SAL 

Proprietário de 

Albergue não 

assistencial 

5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais  

 

S 

 

 

N 

 

C 

Proprietário de bar 

e congêneres 

5611-2/02 Bares e outros estabelecimentos 

Especializados em servir bebidas 

 

N 

 

S 
C 

Proprietário de 

camping 

5590-6/02 Campings  

S 

 

N 
C 

Proprietário de 

cantinas 

5620-1/03 Cantinas - serviços de 

alimentação privativos 

 

N 

 

S 
C 

Proprietário de 

carro de som para 

fins publicitários 

7319-0/99 Outras atividades de publicidade 

não especificadas anteriormente 

 

 

S 

 

 

N 

 

SAL 

Proprietário de 

casa de chá 

5611-2/03 Lanchonetes, casasdechá, 

desucose similares 

 

N 

 

S 
C 

Proprietário de 

casa de sucos 

5611-2/03 Lanchonetes, casasdechá, 

desucose similares 
 

N 

 

S 
C 

Proprietário de 

casas de festas e 

eventos 

8230-0/02 Casas de festas e eventos  

N 

 

N 

 

C 

Proprietário de 

estacionamento de 

veículos 

5223-1/00 Estacionamento de veículos  

S 

 

N 

 

C 
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

Proprietário de 

fliperama 

9329-8/04 Exploração de jogos 

eletrônicos recreativos 

 

S 

 

N 
C 

Proprietário de 

Hospedaria 

5590-6/99 Outros alojamentos não 

especificados anteriormente 

 

S 

 

N 
C 

Proprietário de 

lanchonete 

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de 

sucosesimilares 
 

N 

 

S 
C 

Proprietário de pensão 5590-6/03 Pensões (alojamento) S N 
R 

Proprietário de 

Restaurante 

5611-2/01 Restaurantes e similares N S 
C 

Proprietário de sala de 

acesso à Internet 

8299-7/07 Salas de acesso à internet  

S 

 

N 
C 

Proprietário desalão 

De jogos de sinuca e 

bilhar 

9329-8/03 Exploração de jogosdesinuca, 

bilhare similares 

 

S 

 

N 

 

C 

Queijeiro/Manteiguei 

ro 

1053-8/00 Fabricação de sorvetes e 

outros gelados comestíveis 

 

N 

 

S 
C 

 

Quitandeiro 

4729-6/99 Comércio varejista de produtos 

alimentícios em geral ou 

especializado em produtos 

alimentíciosnão 

especificados anteriormente 

 

 

N 

 

 

S 

 

 

C 

Quitandeiro ambulante 5612-1/00 Serviços ambulantes de 

alimentação 

 

 

N 

 

 

S 

Atividade com 

restrição 

Disciplinad a 

pela Lei 

nº 5855/02 

Reciclador de 

borracha, madeira, 

papel e vidro 

3839-4/99 Recuperação de materiais 

não especificados 

anteriormente 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

C 

Reciclador de 

materiais metálicos, 

exceto alumínio 

3831-9/99 Recuperação de materiais 

metálicos, exceto alumínio 
 

N 

 

S 

 

C 

Reciclador de 

materiais plásticos 

3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos  

N 

 

S 
C 

Reciclador de sucatas 

de alumínio 

3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio  

N 

 

S 
C 

Redeiro 1353-7/00 Fabricação de artefatos de 

cordoaria 

 

N 

 

S 
SAL 

Reflorestador 0220-9/06 Conservação de florestas nativas N S 
SAL 

Relojoeiro 9529-1/03 Reparação de relógios  

S 

 

N 
R 

Removedore 

exumador de 

cadáver 

9603-3/99 Atividades funerárias e 

serviços relacionados não 

especificados 

anteriormente 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

C 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

Rendeira 1359-6/00 Fabricação de outros produtos 

têxteis não especificados 

anteriormente 

 

N 

 

S 
SAL 

Reparador de 

aparelhos e 

equipamentos para 

distribuição e controle 

de energia elétrica 

3313-9/99 Manutenção e reparação de 

máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos não especificados 

anteriormente 

 

 

 

S 

 

 

 

N 

 

 

 

SAL 

Reparador de balanças 

industriais e 

comerciais 

3314-7/10 Manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos para uso 

geral não especificados 

anteriormente 

 

S 

 

N 

 

 

SAL 

Reparador de baterias 

e acumuladores 

elétricos, exceto para 

veículos 

3313-9/02 Manutençãoereparaçãodebateriase 

acumuladores elétricos, exceto 

para veículos 

 

 

S 

 

 

N 

 

C 

Reparador de bicicleta 9529-1/04 Reparação de bicicletas, 

triciclos e outros veículos não-

motorizados 

 

S 

 

N 
SAL 

Reparador de cordas, 

velames e lonas 

3319-8/00 Manutenção e reparação 

de equipamentos e 

produtos nãoespecificados 

anteriormente 

 

S 

 

N 

 

 

R 

Reparador de 

embarcações para 

esporte e lazer 

3317-1/02 Manutenção e reparação de 

embarcações para esporte e 

lazer 

 

 

S 

 

 

N 

 

SAL 

Reparador de 

equipamentos 

hidráulicos e 

pneumáticos, exceto 

válvulas 

3314-7/02 Manutenção e reparação 

de equipamentos 

hidráulicos epneumáticos, 

exceto válvulas 

 

 

S 

 

 

N 

 

SAL 

Reparador de extintor 

de incêndio 

3314-7/10 Manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos para uso 

geral não especificados 

anteriormente 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

C 

Reparador de filtros 

industriais 

3314-7/10 Manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos para uso 

geral não especificados 

anteriormente 

 

S 

 

N 

 

 

SAL 

Reparador de 

geradores, 

transformadores e 

motores elétricos 

3313-9/01 Manutençãoereparaçãodegeradores, 

transformadores e motoreselétricos 

 

S 

 

N 

 

 

SAL 

Reparador de 

instrumentos musicais 

9529-1/99 Reparação e manutenção de 

outros objetos e equipamentos 

pessoais e domésticos não 

especificados anteriormente 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

 

SAL 

Reparador de 

máquinas de escrever, 

calcular e de outros 

3314-7/09 Manutenção e reparação de 

máquinas de escrever, calcular e de 

outros equipamentos não-

eletrônicos para escritório 

 

S 

 

N 

 

 

SAL 

Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

equipamentos não- 

eletrônicos para 

escritório 

     

Reparador de 

máquinas e aparelhos 

de refrigeração e 

ventilação para uso 

industrial e 

comercial 

3314-7/07 Manutenção e reparação de 

máquinas e aparelhos de 

refrigeração e ventilação para uso 

industrial e comercial 

 

 

S 

 

 

N 

 

SAL 

Reparador de 

máquinas e aparelhos 

para a indústria 

gráfica 

3314-7/99 Manutenção e reparação de outras 

máquinas e equipamentos para 

usos industriais não especificados 

anteriormente 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

SAL 

Reparador de 

máquinas e 

equipamentos para a 

indústria da madeira 

3314-7/99 Manutenção e reparação de outras 

máquinas e equipamentos para 

usos industriais não especificados 

anteriormente 

 

 

S 

 

 

N 

 

SAL 

Reparador de 

máquinas e 

equipamentos para a 

indústria têxtil, do 

vestuário, do couroe 

calçados 

3314-7/20 Manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos 

paraaindústriatêxtil, do vestuário, 

do couro ecalçados 

 

 

 

S 

 

 

 

N 

 

 

 

SAL 

Reparador de 

máquinas e 

equipamentos para 

agricultura e 

pecuária 

3314-7/11 Manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos para 

agricultura e pecuária 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Reparador de 

máquinas e 

equipamentos para as 

indústrias de 

alimentos, bebidase 

fumo 

3314-7/19 Manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos para as 

indústrias de alimentos, bebidas e 

fumo 

 

 

 

S 

 

 

 

N 

 

 

 

SAL 

Reparador de 

máquinas motrizes 

não-elétricas 

3314-7/01 Manutenção e reparação de 

máquinas motrizes não-elétricas 
 

S 

 

N 

 

SAL 

Reparador de 

máquinas para bares e 

lanchonetes 

3314-7/10 Manutenção e reparação de 

máquinas e equipamentos para uso 

geral não especificados 

anteriormente 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Reparador de 

máquinas para 

encadernação 

3314-7/99 Manutenção e reparação de outras 

máquinas e equipamentos para 

usos industriais não especificados 

anteriormente 

 

S 

 

N 

 

SAL 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

Reparador de 

máquinas, aparelhos 

e equipamentos 

parainstalações 

térmicas 

3314-7/06 Manutenção e reparação de máquinas, 

aparelhos e equipamentos para 

instalações térmicas 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Reparador de 

panelas (paneleiro) 

9529-1/99 Reparação em anutenção de 

outros objetos e equipamentos 

pessoais e domésticos não 

especificadosanteriormente 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Reparador de 

tanques, 

reservatórios 

metálicos e 

caldeiras, exceto 

para veículos 

3311-2/00 Manutenção e reparação de tanques, 

reservatórios metálicos e caldeiras, 

exceto para veículos 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

SAL 

Reparador detonéis, 

barris e paletes de 

madeira 

3319-8/00 Manutenção e reparação de 

equipamentos e produtos 

não especificados 

anteriormente 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Reparador de tratores 

agrícolas 

3314-7/12 Manutenção e reparação de tratores 

agrícolas 

 

S 

 

N 
SAL 

Reparador de 

veículosde tração 

animal 

3319-8/00 Manutenção e reparação de 

equipamentos e produtos 

não especificados 

anteriormente 

 

S 

 

N 

 

 

SAL 

Restaurador de 

instrumentos 

musicais históricos 

3319-8/00 Manutenção e reparação de 

equipamentos e produtos 

não especificados 

anteriormente 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Restaurador de jogos 

acionados por 

moedas 

3319-8/00 Manutenção e reparação de 

equipamentos e produtos 

não especificados 

anteriormente 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

C 

Restaurador de 

livros 

9529-1/99 Reparação em anutenção de 

outros objetos e equipamentos 

pessoais e domésticos não 

especificadosanteriormente 

 

 

S 

 

 

N 

 

 

R 

Restaurador de obras 

de arte 

9002-7/02 Restauração de obras de arte  

S 

 

N 
R 

Restaurador de 

prédios históricos 

9102-3/02 Restauração e conservação de lugares 

e prédios históricos 

 

S 

 

N 
SAL 

Retificador de 

motores para 

veículos automotores 

2950-6/00 Recondicionamento e recuperação 

de motores para veículos 

automotores 

 

S 

 

N 

 

 

C 

Revelador de filmes 

fotográficos 

7420-0/03 Laboratórios fotográficos  

S 

 

N 
SAL 

Salgadeira 5620-1/04 Fornecimento de alimentos 

preparados preponderantemente para 

consumo domiciliar 

 

N 

 

S 

 

SAL 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Salineiro/extrator de 

sal marinho 

0892-4/01 Extração de sal marinho  

N 

 

S 
C 

Salsicheiro/linguiceiro 1013-9/01 Fabricação de produtos de carne N S 
C 

Sapateiro 9529-1/01 Reparação de calçados, bolsas e 

artigos de viagem 

 

S 

 

N 
R 

Seleiro 1529-7/00 Fabricação de artefatos de couro 

não especificados anteriormente 
 

N 

 

S 
R 

Sepultador 9603-3/03 Serviços de sepultamento  

S 

 

N 
C 

Serigrafista 1813-0/99 Impressão de material para outros 

usos 
 

S 

 

S 
SAL 

Serigrafista 

publicitário 

1813-0/01 Impressão de material para uso 

publicitário 

 

S 

 

S 
SAL 

Seringueiro 0220-9/04 Coleta de látex em florestas 

nativas 
 

S 

 

S 
SAL 

Serralheiro 2542-0/00 Fabricação de artigos de 

serralheria, exceto esquadrias 

 

N 

 

S 
C 

Sintequeiro 4330-4/05 Aplicação de revestimentos 

e de resinas em interiores e 

exteriores 

 

S 

 

N 
SAL 

Soldador / brasador 2539-0/00 Serviços de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em 

metais 

 

S 

 

N 
C 

Sorveteiro 4729-6/99 Comércio varejista de produtos 

alimentíciosemgeralouespecializa

do em produtos alimentícios não 

especificados anteriormente 

 

N 

 

S 

 

 

C 

Sorveteiroa

mbulante 

5612-1/00 Serviços ambulantes de 

alimentação 

 

 

 

N 

 

 

 

S 

Atividade com 

restrição 

Disciplinad 

a pela Lei 

nº5855/02 

Tanoeiro 1623-4/00 Fabricação de artefatos de 

tanoaria e de embalagens de 

madeira 

 

N 

 

S 
SAL 

Tapeceiro 1352-9/00 Fabricação de artefatos de 

tapeçaria 
 

N 

 

S 
SAL 

Tatuador 9609-2/99 Outras atividades de serviços 

pessoais não especificadas 

anteriormente 

 

S 

 

N 
C 

Taxista 4923-0/01 Serviço de táxi S N 
C 

Tecelão 1322-7/00 Tecelagem de fios de fibras 

têxteis naturais, exceto 

algodão 

 

N 

 

S 
R 

Tecelão de algodão 1321-9/00 Tecelagem de fios de algodão  

N 

 

S 
R 

Técnico de 

manutenção de 

9511-8/00 Reparação e manutenção de 

computadores e de 

equipamentos 

 

S 

 

N 
R 

Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

computador  periféricos    

Técnico de 

manutenção de 

eletrodomésticos 

9521-5/00 Reparação e manutenção de 

equipamentos eletroeletrônicos de 

uso pessoal e doméstico 

 

S 

 

N 

 

R 

Técnico de 

manutenção de 

telefonia 

9512-6/00 Reparação e manutenção de 

equipamentos de 

comunicação 

 

S 

 

N 

 

R 

Telhador 4399-1/99 Serviços Especializados Para 

Construção Não 

Especificados Anteriormente 

 

S 

 

S 

 

SAL 

Tintureiro 9601-7/02 Tinturarias  

S 

 

N 
C 

Torneiro mecânico 2539-0/00 Serviços de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em 

metais 

 

S 

 

N 
C 

Tosador de animais 

domésticos 

9609-2/03 Alojamento, higiene e 

embelezamento 

de animais 

 

S 

 

N 
C 

Tosquiador 0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos  

S 

 

N 
SAL 

Transportador 

aquaviário para 

passeios turísticos 

5099-8/01 Transporte aquaviário para 

passeios turísticos 

 

 

N 

 

 

S 

 

SAL 

Transportador 

escolar municipal 

4924-8/00 Transporte escolar  

S 

 

N 
SAL 

Transportador de 

mudanças 

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças  

S 

 

S 
SAL 

Transportador 

marítimo decarga 

5011-4/01 Transporte marítimo de cabotagem – 

Carga 
 

N 

 

S 
SAL 

Transportador 

municipal de cargas 

não 

perigosas(carreto) 

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, 

exceto produtos perigosos e 

mudanças, municipal 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Transportador 

municipal de 

passageiros sob frete 

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de 

passageiros, sobregime de 

fretamento, municipal 

 

S 

 

N 

 

 

SAL 

Transportador 

municipal de 

travessia por 

navegação 

5091-2/01 Transporte por navegação 

detravessia, municipal 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Transportador 

municipal 

hidroviário 

de cargas 

5021-1/01 Transporte por navegação interior 

de carga, municipal, exceto 

travessia 

 

S 

 

N 

 

SAL 

 

Tricoteira 

1422-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, 

Produzidos em malharias et 

ricotagens, excetomeias 

 

N 

 

S 

 

R 

 
Fonte: venus.maringa.pr.gov 
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Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

computador  periféricos    

Técnico de 

manutenção de 

eletrodomésticos 

9521-5/00 Reparação e manutenção de 

equipamentos eletroeletrônicos de uso 

pessoal e doméstico 

 

S 

 

N 

 

R 

Técnico de 

manutenção de 

telefonia 

9512-6/00 Reparação e manutenção de 

equipamentos de comunicação 
 

S 

 

N 

 

R 

Telhador 4399-1/99 Serviços Especializados Para 

Construção Não Especificados 

Anteriormente 

 

S 

 

S 

 

SAL 

Tintureiro 9601-7/02 Tinturarias  

S 

 

N 
C 

Torneiro mecânico 2539-0/00 Serviços de usinagem, solda, 

tratamento e revestimento em metais 
 

S 

 

N 
C 

Tosador de animais 

domésticos 

9609-2/03 Alojamento, higiene e embelezamento 

de animais 

 

S 

 

N 
C 

Tosquiador 0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos  

S 

 

N 
SAL 

Transportador 

aquaviário para 

passeios turísticos 

5099-8/01 Transporte aquaviário para passeios 

turísticos 

 

 

N 

 

 

S 

 

SAL 

Transportador 

escolar municipal 

4924-8/00 Transporte escolar  

S 

 

N 
SAL 

Transportador de 

mudanças 

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças  

S 

 

S 
SAL 

Transportador 

marítimo 

decarga 

5011-4/01 Transporte marítimo de cabotagem – 

Carga 
 

N 

 

S 
SAL 

Transportador 

municipal de 

cargas não 

perigosas(carreto) 

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto 

produtos perigosos e mudanças, 

municipal 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Transportador 

municipal de 

passageiros sob 

frete 

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de 

passageiros, sobregimedefretamento, 

municipal 

 

S 

 

N 

 

 

SAL 

Transportador 

municipal de 

travessia por 

navegação 

5091-2/01 Transporte por navegação de travessia, 

municipal 

 

S 

 

N 

 

SAL 

Transportador 

municipal 

hidroviário 

de cargas 

5021-1/01 Transporte por navegação interior de 

carga, municipal, exceto travessia 
 

S 

 

N 

 

SAL 

 

Tricoteira 

1422-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, 

Produzido sem malharia setricotagens, 

excetomeias 

 

N 

 

S 

 

R 



91 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: venus.maringa.pr.gov 

 

C - Corresponde a endereço comercial, onde são permitidas atividades de mercancia no local 

R - Correspomde a endereço residencial, onde não são permitidas atividades de mercaanica 

no local. 

ASL - Corresponde ao endereço residencial do MEI, onde não poderá ser exercida nenhuma  

 

Ocupação CNAE Descrição da Subclasse ISS ICMS Classificação 

Vassoureiro 3291-4/00 Fabricação de escovas, 

pincéis e vassouras 

 

N 

 

S 
SAL 

Vendedorambulante 

de produtos 

alimentícios 

5612-1/00 Serviços ambulantes  

de alimentação 

 

 

 

N 

 

 

 

S 

Atividade 

com 

restrição 

Disciplinad a 

pela Lei 

nº 5855/02 

Verdureiro 4724-5/00 Comércio varejista de 

hortifrutigranjeiros 

 

N 

 

S 
C 

Vidraceiro de 

automóveis 

4520-0/01 Serviços de manutenção e 

reparação mecânica de veículos 

automotores 

 

S 

 

N 
SAL 

Vidraceiro de 

edificações 

4330-4/99 Outras Obras De 

Acabamento Da Construção 
 

S 

 

N 
SAL 

Vinagreiro 1099-6/01 Fabricação de vinagres  

N 

 

S 
C 


