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TAXAS DE CRESCIMENTO GERAL 
 

 

 

  

              Fonte: Termômetro Municipal (2017) 

 

A taxa de crescimento geral dos setores teve 

importante queda no mês de agosto, já no 

mês de setembro acumulou um déficit de 

aproximadamente 10% nos negócios, 

puxado pelo setor dos serviços. 
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TAXAS DE CRESCIMENTO COMÉRCIO 

 
 
 

 
Fonte: Termômetro Municipal (2017) 
 
 

 

 

  

O setor comercial, que vinha com taxas de crescimento 

diferentes, nos meses de maio a agosto, apresentou, em 

setembro, a maior baixa do segundo semestre do ano. 
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TAXAS DE CRESCIMENTO SERVIÇOS 

 
 
 
 

 
Fonte: Termômetro Municipal (2017) 
 
 
 
 

  

O setor de serviços apresentou pequena alta no mês de 

agosto, mas segue em uma expressiva retração em 

setembro, que ficou negativo com -15,72%.  
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TAXAS DE CRESCIMENTO INDÚSTRIA 

 
 
 
 

 
Fonte: Termômetro Municipal (2017) 
 

 

  

 

 

No mesmo ritmo do mercado, o setor industrial teve uma 

baixa no mês de setembro, um número bem significativo 

em relação aos meses anteriores. 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 teve uma alta considerável 

no mês de julho e acumula um déficit de 15,08% neste 

nono mês do ano. Assim como os outros setores, acaba 

o mês no negativo.  
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CUSTO DA CESTA BÁSICA 

Em setembro, o custo do conjunto de alimentos essenciais se destacou por uma mudança no município de Santiago. A cesta 

básica teve uma expressiva baixa de R$14,23, passando assim a um valor de R$422,91. 

         

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

 Pode-se notar o recuo dos preços nos últimos meses, caracterizando uma deflação nos preços entre os itens que compõe a 

cesta. 
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CUSTO DA CESTA BÁSICA – COMPARATIVO REGIÃO SUL 

 

 

Fonte: Termômetro Municipal (2017) 

 

 

 

 

  

 Em um comparativo com as capitais da região sul, o 

custo na cidade de Santiago fica abaixo, comparando com a 

cidade de Porto Alegre. Destaca-se o baixo custo do 

município chegando a uma diferença de R$13,77 com 

relação a capital gaúcha. Já o estado do Paraná se mantém 

com o valor baixíssimo, acumulando, um valor de, 

aproximadamente R$8,65, uma baixa comparado ao mês 

anterior. 
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ÍNDICE QUE CONSTA NO SPC 

 
 

Fonte: Centro Empresarial de Santiago (2017) 
 

 
 

No mês de setembro, o índice que consta no SPC diminuiu 29%, dado positivo comparado ao mês passado. Uma baixa assim só 
foi registrada em setembro de 2016. 

 
 
 

3%

7%

-9%

13%

-16%
-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO

ÍNDICE DE CONSTA NO SPC



 SETEMBRO/2017  

 O Termômetro Municipal tem como tema a análise da evolução dos indicadores econômicos do município de Santiago, do qual seu objetivo principal é o de analisar, qualificar e 
divulgar os indicadores econômico e financeiros. Atualmente o Termômetro Municipal desenvolve três diferentes indicadores, sendo eles: acompanhamento da evolução do faturamento das 
empresas, levantamento do custo da Cesta Básica de Alimentos e divulgação do índice de inadimplência SPC. Os Indicadores supracitados são apurados, tabelados e divulgados mensalmente. 

www.urisantiago.br/termometro - termometro@urisantiago.br - (55) 3251-3151 R.320 

 

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. 
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