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 8.5 Receita Nominal do Setor de Serviços  

 

DESTAQUES

TAXA (%) DE CRESCIMENTO DA RECEITA NOMINAL DO SETOR DE SERVIÇOS, SEGUNDO AS ATIVIDADES

Receita  Total   - BR

Receita  Total   - SC

   Serviços  prestados  às  famíl ias

   Serviços  de informação e comunicação

   Serv. profiss ionais , adminis tr. e complementares

   Transportes , serv. auxi l . aos  transportes  e correios

   Outros  serviços

A forte queda nos serviços de 

transporte no Estado tem 

ocasionado a maior influência 

para o resultado negativo do 

setor.

Com a deterioração da renda 

das famílias e o fraco nível de 

atividade econômica, o setor de 

serviços não encontra espaço 

para crescer. O setor de 

transporte é o que mais retraiu. 

Em Santa Catarina, na 

comparação de 12 meses, mais 

uma vez houve piora de todos 

os segmentos em relação à 

mesma comparação com o mês 

anterior. Considerando-se a 

inflação de 8,5% até setembro, 

mostra-se intensa a crise no 

setor.

TAXA (%) DE CRESCIMENTO ACUMULADA EM 12 MESES (Base: 12 meses anteriores)

Setor e Atividade (PMS- IBGE)

Fonte: IBGE/PMS

O maior setor econômico do 

País  deverá  levar mais  tempo 

para  se recuperar de forma 

cons is tente. Al ternando meses  

com resultados  pos i tivos  e 

outros  negativos , o setor se 

mostra  estagnado no País .
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Profissionais e administrativos

Transportes e correios

Outros serviços

Taxa (%) acumulada em 12 meses por 

atividade


