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TAXAS DE CRESCIMENTO GERAL 
 

 

 

  

              Fonte: Termômetro Municipal (2017) 

 

A taxa de crescimento geral dos setores 

teve expresso aumento no mês de maio, 

acumulando uma alta de 28,82% nos 

negócios, puxado pelo setor agropecuário. 
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TAXAS DE CRESCIMENTO COMÉRCIO 

 
 
 

 
Fonte: Termômetro Municipal (2017) 
 
 

 

 

  

O setor comercial, que vinha com taxas de crescimento 

altas nos meses de janeiro a março, apresentou, em 

abril e maio a maior queda no setor durante esse ano, 

com um acumulado de -9,38%. Vindo assim, na 

contramão dos outros setores. 
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TAXAS DE CRESCIMENTO SERVIÇOS 

 
 
 
 

 
Fonte: Termômetro Municipal (2017) 
 
 
 
 

  

O setor de serviços apresentou forte queda no mês de 

abril, mas já mostra uma recuperação no mês seguinte, 

onde ficou positivo com 22,26%. 
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TAXAS DE CRESCIMENTO INDÚSTRIA 

 
 
 
 

 
Fonte: Termômetro Municipal (2017) 
 

 

  

 

 

No mesmo ritmo do mercado, o setor industrial 

destacou-se pela alta no mês de maio, um número bem 

significativo em relação aos meses anteriores, 

resultando um superávit de 12,99% depois de uma 

expressa queda. O que retrata uma variação bem 

significativa comparado ao semestre passado. 
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TAXAS DE CRESCIMENTO AGROPECUÁRIO 

 
 
 

 
Fonte: Termômetro Municipal (2017) 
 

 

  

 

 

 

 O setor agropecuário continua em alta, 

resultando no mês de abril 48,95% e acumulando um 

superávit de 83,46% neste quinto mês do ano. Assim 

como os outros setores, acaba o mês positivo.  
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CUSTO DA CESTA BÁSICA 

Em maio, o custo do conjunto de alimentos essenciais teve importante queda no município de Santiago. A cesta básica 

obteve uma das maiores baixas do ano, passando de 4,62% a -3,18%, totalizando o mês em um valor de R$431,34. 

         

      Fonte: Termômetro Municipal (2017)                                                                          Fonte: Termômetro Municipal (2017) 
 
 

 Pode-se notar a queda dos preços no último mês, caracterizando um valor significativo de R$14,14 a menos do que o mês 

anterior, que evidenciou a maior alta do ano até então. 
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CUSTO DA CESTA BÁSICA – COMPARATIVO REGIÃO SUL 

 

 

Fonte: Termômetro Municipal (2017) 
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 Em um comparativo com as capitais da região sul, o 

custo na cidade de Santiago segue abaixo, comparando 

com as cidades de Porto Alegre e Florianópolis. Por mais 

que o município de Santiago registrou uma ótima baixa nos 

preços, destaca-se uma diferença de R$29,31 com relação 

a capital gaúcha. Já Curitiba se mantém com o valor 

baixíssimo, resultando em R$403,51. 
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ÍNDICE QUE CONSTA NO SPC 

 
Fonte: Centro Empresarial de Santiago (2017) 

 

 
No mês de maio, o índice que consta no SPC diminuiu 5%, dado positivo comparado ao mês de abril. A aparente queda das 

inclusões neste mês mostra um índice positivo juntamente com os números do segundo e terceiro mês do ano, que teve uma baixa 
consideravelmente boa. 
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PROJETO DE EXTENSÃO TERMÔMETRO MUNICIPAL 

  

 O projeto objetiva mobilizar a comunidade em geral no que se refere às questões relacionadas à economia do município de 

Santiago. Sendo assim, objetiva-se incrementar o tripé, que são o ensino, pesquisa e extensão, considerados como eixos 

fundamentais em uma Universidade. Com isso, espera-se que sejam estimuladas ações que visem o desenvolvimento do 

município, o combate à desigualdade e que a metodologia desenvolvida sirva de modelo para ser replicada em outras cidades da 

região. 

Bolsista: Kamila Lazzeri Manzoni 
 

Coordenação: Lucineide de Fátima Marian 
 

Docentes: 
Fabiana Goulart de Lima 
Francine Minuzzi Görski 

Tiago Gorski Lacerda 
 

Técnicos-Administrativos: 
Lucas Urach Sudati 

Yúri Concentino Perufo 
 

www.urisantiago.br/termometro 
termometro@urisantiago.br 

(55) 3251-3151 R.320 


