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Novembro 

 6.5 Receita Nominal do Setor de Serviços  

 

DESTAQUES

Total   - BR

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

No acumulado de 2015, a  

receita  dos  serviços  prestados  

às  famíl ias , em SC, foi  a  que 

mais  cresceu. Este i tem inclui  

os  serviços  de a lojamento e 

a l imentação, de atividades  

artís ticas  e esportivas , de 

estética  e higiene, entre outros .

A receita  dos  serviços  em 

setembro, na  comparação com 

o mesmo mês  de 2014,  cresceu 

1% no Estado, enquanto na 

média  do País  teve crescimento 

nulo. A receita  dos  serviços  

profiss ionais , adminis trativos  e 

complementares , ca iu 9%.

A redução do poder aquis i tivo 

da população, ocas ionada pela  

queda no rendimento médio 

rea l  e da  massa  de rendimento 

médio rea l , combinada com a  

inflação crescente, contribuiu 

para  a  retração na receita  dos  

serviços .

Setor e Atividade (PMS- IBGE)

Fonte: IBGE/PMSTaxa (%) de crescimento acumulada em 12 meses (Base: 12 meses anteriores)

Taxa (%) de crescimento  da Receita Nominal do Setor de Serviços, segundo as atividades

Receitas dos serviços não 

repõem inflação
A  receita  nominal  dos  serviços  

ca i  pelo 3º mês  consecutivo e 

está  bem abaixo da inflação de 

9,5% dos  úl timos  12  meses  até 

setembro.10,3 10,0
9,5

9,0
8,5

7,8 7,6
7,1

6,3 6,4
5,9

5,4
4,8

7,1 6,8
6,4

6
5,4

4,7 4,6 4,3
3,8 3,5 3,3 3

2,5

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

2014 2015

Santa Catarina Brasil

0,0

1

9

3,6

-9

-0,2

9,2

Variação (%) mensal - setembro

(Base: mesmo mês do ano anterior)

1,8

3,6

6,9

4,2

0,4

3,3

4,7

Var.(%) acum. no ano-até setembro

(Base: igual período do ano anterior)

10,2

5,3

3,3

3,5

5,9

Prestados às famílias

Informação e comunicação

Profissionais e administrativos

Transportes e correio

Outros serviços

Taxa (%) acumulada em 12 meses por atividade  


