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Em SC, no ano, destacou-se o
crescimento da receita dos
serviços prestados às famílias
(alojamento e alimentação) e
de outros serviços (turismo).
Os de transportes e correios
também estão aumentando o
ritmo de crescimento.
Os serviços enfrentam
dificuldade de reagir desde o
fim da recessão. Juros altos na
ponta, falta de investimentos e
desemprego alto são
apontados pela CNC como
causas. A entidade projeta
queda de 3% no volume de
receitas em 2017 e estabilidade
(+0,2%) em 2018.

