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Exportações de vinhos
Apesar do volume de vinhos finos ser muito menor do que o 

comercializado no Brasil, em percentuais, o crescimento das expor-
tações no primeiro semestre de 2021 foi maior. O suco de uva, por 
exemplo, que em 2020 teve um desempenho negativo, lidera a dispa-
rada com aumento de 261,95%, passando de 312 mil litros nos primei-
ros seis meses de 2020 para 1,1 milhão de litros este ano. Na segunda 
posição vem os vinhos finos com 161,17%, chegando a 3,6 milhões de 
litros. Mesmo na terceira posição, os espumantes também amplia-
ram presença no exterior com aumento de 38,08%, chegando a 340 
mil litros. Os dados oficiais são do Comex Stat, que é o sistema de 
divulgação de estatística de comércio exterior do Brasil. 

Países importadores 
 O presidente da Uvibra, Deunir Argenta reconhece que o volume 

de vinhos exportados continua muito baixo comparado aos impor-
tados, “mas estamos avançando no Brasil e no exterior o que prova 
que o mercado percebe a qualidade da nossa produção e aprova”. A 
maior remessa no período foi de vinhos finos ao Paraguai com 3,1 
milhões de litros, seguido por 304 mil litros de espumantes aos EUA 
e 300 mil litros de suco de uva à China. No total foram vinhos finos 
para 55 países, espumantes para 36 e suco de uva para 42 países.

Créditos de carbono
 A gaúcha Ecofinance Negócios inicia agosto, com a comerciali-

zação de mais 1.2 milhão de créditos de carbono de 3 projetos eólicos 
no Nordeste brasileiro, registrados pela ONU. A empresa assessora 52 
usinas eólicas neste mercado, em diferentes projetos e mecanismos. 
Só neste ano, ela já comercializou mais de 6 milhões de créditos de 
carbono, equivalentes a 6 milhões de tCO2 reduzidas ou evitadas

Parceria com fintech 
 A DLegend , consultoria imobiliária gaúcha que atua com loca-

ção, planejamento, seguros e intermediação de imóveis de alto pa-
drão, acaba de anunciar a fintech de crédito imobiliário Kzas Krédito 
como sua nova plataforma de crédito. Este ano, a empresa pretende 
superar a marca de R$300 milhões em vendas de 2020, ganhando 
em escala e oferecendo uma experiência ainda mais completa para 
os clientes. A plataforma reduz o tempo com a parte burocrática des-
se processo em até 23 dias.

Impacto da Selic nos imóveis 
O aumento da Selic para 5,25% a.a promete afetar o mercado 

imobiliário, na opinião de Diogo Suder, diretor da Suder Negócios 
Imobiliários, especializada em imóveis de alto padrão. “É recomen-
dável então que os que pretendem utilizar financiamento bancário 
na compra de imóveis fechem negócio o mais rápido possível para 
preservar as taxas atuais”, afirma. Em 2021, 73% das operações de 
venda da Suder utilizaram ou utilizarão financiamento bancário, e 
o restante se realizou com pagamento à vista ou em parcelas de cur-
ta duração.
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A recente manifestação do 
presidente Jair Bolsonaro de que 
poderia retomar o horário de 
verão, se assim a maioria da po-
pulação desejasse, e a pressão 
exercida por alguns agentes do 
setor elétrico e da classe comer-
cial pela adoção da iniciativa, 
reacenderam o debate sobre a 
prática extinta pelo próprio go-
verno federal em 2019. O que 
é certo é que a questão não é 
um consenso.

O horário de verão foi cria-
do em 1931 e aplicado no Brasil 
em anos irregulares até 1968, 
quando foi revogado. A par-
tir de 1985, foi novamente ins-
tituído e vinha sendo utiliza-
do ininterruptamente, até dois 
anos atrás. O adiantamento dos 
relógios em uma hora foi aban-
donado pelo atual governo fede-
ral sob a alegação de que não 
resultava mais em efetiva eco-
nomia de energia. Nos últimos 
anos, antes do seu término, a di-
minuição no consumo de ener-
gia com o horário de verão era 
na ordem de 0,5% nos estados 
que participavam da iniciativa, 
o que equivalia a aproximada-
mente ao consumo mensal de 
eletricidade de Brasília, metró-
pole com estimados 3 milhões 
de habitantes.

Apesar desse baixo pata-
mar, o coordenador do Grupo 
Temático de Energia e Teleco-

Possível volta do horário 
de verão divide opiniões
Medida em vigor desde 1985 foi suspensa pelo governo há dois anos
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municações da Fiergs, Edilson 
Deitos, sustenta que o presente 
cenário de escassez hídrica no 
País justificaria a reativação do 
horário de verão. “Hoje, qual-
quer redução de consumo vai 
ajudar, mesmo que a economia 
relatada nos últimos anos (em 
que a medida vigorou) não te-
nha sido tão expressiva”, defen-
de o dirigente.

Deitos reitera que o Brasil 
vive uma crise hídrica e existe 
o receio de que esse panorama 
possa se alongar para o próxi-
mo ano e o seguinte. Ele lembra 
que essa limitação da capacida-
de de geração das hidrelétricas 
acaba implicando o maior acio-
namento das termelétricas que, 
geralmente, têm um custo mais 
alto, o que acaba impactando na 
conta de luz.

Já o diretor da Siclo Con-
sultoria em Energia Paulo Mila-

no argumenta que a adoção do 
horário de verão altera muito 
pouco a questão do volume de 
energia demandado. “É insigni-
ficante a economia de energia 
que traz”, enfatiza. O consultor 
afirma que, pessoalmente, gos-
ta do horário de verão, mas não 
recomendaria a sua retomada. 
O integrante da Siclo ressalta 
que a iniciativa acarreta com-
plicações quanto a horários de 
voos, de bancos e outros servi-
ços que devem ser alterados.

Milano acrescenta que, his-
toricamente, como não eram to-
dos os estados que adotavam a 
medida, aumentava ainda mais 
as confusões. Mais do que o 
adiantamento dos relógios, ele 
acredita que está demorando a 
acontecer no País é a realização 
de uma forte campanha de cons-
cientização quanto aos benefí-
cios da redução do consumo.

Mudança pode ser benéfica para os restaurantes
Do lado do comércio, a pre-

sidente do Conselho de Admi-
nistração da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), Maria Fernanda Tar-
toni, diz que seria positiva a vol-
ta do horário de verão. “Depois 
de um ano e meio de prejuízos 
recorrentes com a pandemia, a 
gente precisa de toda e qualquer 
ajuda e o happy hour é algo im-
portante para o setor de restau-
rantes”, ressalta.

A dirigente destaca que o 
adiantamento dos relógios, prin-
cipalmente no Rio Grande do 
Sul, faz com que as pessoas se 

mantenham mais tempo na rua 
e, consequentemente, gastem 
mais. Maria Fernanda comenta 
ainda que a eventual reedição 
do horário de verão coincidiria 
com o avanço da vacinação no 
País e no Rio Grande do Sul e, 
não havendo uma reversão das 
expectativas no combate ao co-
ronavírus, estimularia ainda 
mais a circulação de público.

Por nota, o Ministério de 
Minas e Energia afirma que tem 
estudado iniciativas que visam 
o deslocamento do consumo de 
energia elétrica dos horários de 
maior consumo para os de me-

nor, de forma a otimizar o uso 
dos recursos energéticos dispo-
níveis no Sistema Elétrico Inter-
ligado Nacional. 

“Neste sentido, a contribui-
ção do horário de verão é limi-
tada, tendo em vista que, nos 
últimos anos, houve mudanças 
no hábito de consumo de ener-
gia da população, deslocando o 
maior consumo diário de ener-
gia para o período diurno, no 
momento não identificamos que 
a aplicação do horário de verão 
traga benefícios para a redução 
da demanda”, conclui o comuni-
cado da instituição.


