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TODA NOIVA SONHA EM casar-se um dia." A declaração do presidente do Peru, Alan 

García, em entrevista na Fiesp na quinta-feira 18, ilustra o interesse da nação vizinha em 

acelerar sua aproximação econômica com o Brasil. O governo peruano já flerta há tempos, 

e a recíproca é verdadeira. No entanto, o compromisso brasileiro no Mercosul e a 

participação do Peru no Pacto Andino mantiveram, até agora, o desejado livre comércio 

apenas na imaginação, apesar dos grandes investimentos de empresas brasileiras no Peru, 

como Vale, Votorantim e Odebrecht. Em 2006, as exportações brasileiras para o Peru 

saltaram 72% e a importação avançou 61%, numa corrente d 

e comércio de US$ 2,3 bilhões. Além dos números favoráveis, o que agora reacende a 

idéia de casamento comercial é o bom desempenho interno das duas economias. O país de 

Alan García ganhou o rótulo de tigre sul-americano por ter crescido 8,9% no ano passado, 

enquanto o Brasil consolidou a posição de liderança regional ao expandir o PIB acima de 

5%. O presidente Lula sabe que um possível acordo bilateral é uma proposta sedutora. Ao 

se juntar ao Peru, que faz parte do tratado Asia- Pacific Economic Cooperation (Apec), o 

Brasil teria portas abertas no mercado asiático e nos países que mantêm acordos bilaterais 

com os peruanos, como Chile, Estados Unidos e Coréia do Sul. Da mesma forma, o Peru 

ganharia uma saída ao Atlântico, mergulharia na maior economia latino-americana e 

usaria os portos brasileiros como ponte para mercados em que o Brasil tem mais 

afinidade. 

US$ 2,3 BILHÕES foi o comércio entre os dois países em 2007 

A proposta de integração entre o Brasil e o Peru aparentemente não enfraquece o Pacto 

Andino ou o Mercosul. Pelo contrário. Lula garante que ambos os blocos comerciais devem 

servir de laboratório para novos acordos, opinião compartilhada por García. "A 

aproximação comercial e política entre brasileiros e peruanos fortalece a democracia no 

continente e será boa para os dois lados", destaca Lula. "O Mercosul e o Pacto Andino não 

terminam em si. São apenas o começo. Devem funcionar como embriões para novas 

experiências comerciais e amadurecimento dos negócios", endossa García. 

O caminho para a integração do Brasil com o Peru está literalmente sendo aberto, e 

 

LIVRE COMÉRCIO: García e Lula rascunham 
planos para acelerar um acordo bilateral 
entre o Brasil e o Peru 



pavimentado. A rodovia transcontinental, que unirá os dois oceanos por uma 

megarrodovia, beneficia os dois países e deverá ficar pronta em 2009. "Podemos 

multiplicar por dez os negócios com o Brasil, e vice-versa", afirma García. 
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