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Dezembro 

ho 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

Setor e Atividade (PMS- IBGE)

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

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.

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.

Em 12 meses, no Estado, a 

receita nominal manteve a 

tendência iniciada em maio 

passado. 

Serviços mantêm 

recuperação
Os serviços  se recuperam 

lentamente. No acumulado do 

ano cresceu 0,3%, a  primeira  

variação pos i tiva  do ano nessa  

comparação.

Fonte: IBGE/PMS
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(Base: mesmo mês do ano anterior)
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Var.(%) acum. no ano-até novembro

(Base: igual período do ano anterior)

14,9

-11,2

-4,2

6,1

11,6

Prestados às famílias

Informação e comunicação

Profissionais e administrativos

Transportes e correios

Outros serviços

Taxa (%) acumulada em 12 meses por atividade


