
PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS – PMS 

ATIVIDADES PESQUISADAS 



Serviços prestados às famílias 
• Alojamento e alimentação 

• Hotéis, motéis, pousadas, albergues de turismo, etc. 
• Restaurantes, bares, churrascarias, cantinas, serviços de 

catering, etc.  
 

• Outros serviços prestados às famílias 
• Atividades artísticas, criativas e de espetáculos; atividades 

esportivas, de recreação e lazer (exceto clubes); lavanderias, 
tinturarias e toalheiros; cabeleireiros e outras atividades de 
tratamento de beleza; atividades funerárias e serviços 
relacionados; outros serviços pessoais (clínicas de estética, 
serviços de alojamento, higiene e adestramento de animais 
domésticos, serviços de engraxates e carregadores de malas, 
etc.); atividades de apoio à educação e serviços de educação 
continuada (cursos de idiomas, de ensino de esportes, arte e 
cultura, cursos preparatórios para concursos, etc.).   
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Serviços de informação e comunicação 
• Telecomunicações 

• Telefonia fixa e celular, serviços de transmissão de dados, 
Serviço Móvel Marítimo, provedores de acesso à Internet, 
televisão por assinatura, operação de estações de radar, etc.  

 
• Serviços de tecnologia da informação 

• Desenvolvimento e licenciamento de programas  de 
computador customizados e não-customizados, 
desenvolvimento e projetos de sistemas, desenvolvimento e 
projetos de banco de dados, web design, hospedagem de 
sites, provedores de conteúdo, tratamento de dados, 
consultoria em informática, suporte técnico, processamento 
de dados, georreferenciamento, etc. 
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Serviços de informação e comunicação 
•  Serviços audiovisuais 

• Serviços de rádio e televisão aberta; produção, pós-produção 
e exibição cinematográfica; produção de programas 
independentes; gravação de som e música, etc. 
 

• Serviços de edição e edição associadas à impressão 
• Edição de jornais, revistas, livros e periódicos 

 
• Agências de notícias 

•  Agências de notícias nacionais e internacionais, serviços de 
clipping, etc. 
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Serviços profissionais, administrativos e complementares 
• Serviços técnico-profissionais 

• Serviços jurídicos, contábeis, de auditoria, consultoria 
empresarial, perícias judiciais, consultoria imobiliária, 
publicidade e propaganda, pesquisas de mercado e de 
opinião pública, serviços de arquitetura e  engenharia, etc.  

 
• Serviços administrativos e complementares 

• Serviços de locação veículos, máquinas e equipamentos, sem 
operador; serviços de limpeza em prédios e domicílios; 
limpeza de fachadas; serviços de portaria, recepcionistas e 
ascensoristas; serviços de segurança e vigilância; serviços de  
seleção e locação de mão-de-obra; serviços de tele-
atendimento, callcenters e telemarketing; agências de 
viagens; serviços de dedetização; etc.  
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Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio 
• Transporte terrestre 

• Transporte rodoviário de passageiros e cargas, transporte 
ferroviário e metroviário, transporte dutoviário, trens 
turísticos e teleféricos.  

 
• Transporte aquaviário 

• Transporte de longo curso, cabotagem e vias internas (rios, 
baías e lagoas), navegação de apoio à plataformas de 
petróleo, travessia de rios e lagoas, etc. 
 

• Transporte aéreo 
•  Transporte aéreo regular, regional e táxis aéreos     
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Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio 
• Serviços auxiliares dos transportes 

•  Armazenamento, carga e descarga; administração e gestão 
de portos, aeroportos e terminais rodoviários; administração 
de pedágios; agenciamento de cargas; limpeza de aeronaves 
e embarcações;  serviços de despachantes aduaneiros e 
assessoria em trâmites de comércio exterior; serviços de 
praticagem e pilotagem em portos e estuários; serviços de 
escafandria e recuperação de cargas, etc.   
 

•  Atividades de Correio  
• Correio Nacional (coleta, distribuição e entrega de 

correspondências e volumes, etc.) e atividades de malote e 
entrega rápida. 
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Outros serviços  
• Atividades imobiliárias (intermediação, gestão e administração de 
imóveis próprios e de terceiros); serviços de manutenção e reparação; 
serviços auxiliares financeiros; serviços auxiliares da agricultura; 
serviços de esgoto e serviços de coleta, tratamento e disposição de 
resíduos e recuperação de materiais.   

8 



Atividades turísticas  
• Serviços de alojamento e alimentação; serviços culturais, de 
recreação e lazer; locação de automóveis sem condutor; agências de 
viagens e operadores turísticas e transportes turísticos (transporte 
rodoviário de passageiros em linhas regulares intermunicipais, 
interestaduais e internacionais; trens turísticos, teleféricos e similares; 
transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares; 
outros transportes aquaviários e transporte aéreo de passageiros). 
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