INDICADORES ECONÔMICO-FISCAIS
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Receita Nominal do Setor de Serviços
Fonte: IBGE/PMS

TAXA (%) DE CRESCIMENTO ACUMULADA EM 12 MESES (Base: 12 meses anteriores)
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TAXA (%) DE CRESCIMENTO DA RECEITA NOMINAL DO SETOR DE SERVIÇOS, SEGUNDO AS ATIVIDADES

Variação (%) mensal - junho
(Bas e: mesmo mês do ano anterior)

Setor e Atividade (PMS- IBGE)

1,6
-2

-0,4

Receita Total - SC
Serviços de informação e comunicação
Serv. profis s ionais , adminis tr. e complementares
Trans portes , s erv. auxil. aos trans portes e correios
Outros s erviços

16,8

20,3

Serviços pres tados às famílias

-12,9

-12,3
-5,4

-5

7,6

3

9,9

12,5

15

Mes mo diante des s a recente
reação e de pers pectivas de um
s egundo s emes tre melhor, a
CNC projeta retração de 3,6% do
volume de receitas do s etor
para o País . As s im, s erá o
terceiro ano cons ecutivo de
retração do s etor.

Em SC, a retração é grande, mas
melhora a performance dos
serviços prestados às famílias
(alimentação e alojamento),
dos transportes e de outros
serviços.

Var.(%) acum. no ano- até junho
(Bas e: igual período do ano anterior)

3,2

Receita Total - BR

O s etor de s erviços já mos tra
reação diante da recuperação
dos demais . Mais dependente
das condições internas da
economia e mais res iliente a
baixar preços , s omente agora
começa a dar s inais de reação.

-4,7

-1
-0,8

DESTAQUES

Segundo semestre será
melhor

Taxa (%) acumulada em 12 meses por atividade
4

1 de julho
Julhode 2013

A receita nominal nos 12 meses
terminados em junho, no
Estado, teve pequena queda na
retração. Na média nacional, o
indicador cresceu 0,6%
registrando o segundo mês de
crescimento.

