peruano Richard Gasco
trabalhou até os 20 anos
de idade em lavouras de
arroz em Chiclayo, cidade próxima ao litoral
do Peru. Entrava às 6 da
manhã na lavoura com água até os joelhos e só saía à tarde, com dores nas costas. Quando ficava doente, não trabalhava, mas também não recebia. Há quatro
anos, seguiu os conselhos de uma vizinha e mudou-se para Trujillo, no norte
do país, na esperança de encontrar um
trabalho menos desgastante. Arrumou
emprego na Camposol, uma agroindústria que utiliza águas desviadas do Rio
Santa para irrigar pés de aspargo, abacate, pimentão e alcachofra. Com o uso de
tecnologia israelense, a água é filtrada e
distribuída em mangueiras com pequenos furos. Richard é responsável por
uma área de 64 hectares de aspargos. Em
um quadriciclo vermelho, ele roda por
dunas, acompanhando o crescimento das
plantas, as condições de irrigação e o
combate às pragas. Seu salário atual é o
dobro do que ganhava em Chiclayo.
"Aqui a gente é bem cuidado. Se alguém
fica doente, a empresa dá até remédio",
diz Richard, que mora sozinho em um
distrito de Trujillo onde vivem 7 000 famílias. "Quem está desempregado é porque não quer trabalhar", completa.
Trujillo, com quase 1 milhão de habitantes, é uma das duas cidades peruanas na confortável situação de pleno emprego. A outra é Ica, no sul. O sucesso de
ambas é reflexo da aceleração econômica do país, cujo PIB deve crescer 8,3%
neste ano (a estimativa para o Brasil é de
7,5%). Por falta de gente, a fabrica em
Trujillo da Camposol, onde operários
limpam e empacotam aspargos escutando tecnocumbia — estilo musical equivalente, no Brasil, ao tecnobrega —, es-

tuda automatizar algumas áreas da linha
de produção. Trujillo, que há cinco anos
vivia modestamente com a renda de mineradores e de fábricas nanicas de sapatos, foi completamente transformada
pela vocação exportadora. Nesse período, ganhou dois shopping centers,
academias de ginástica e cinco universidades. O número de carros quintuplicou
e a população aumentou 30%. O momento é partilhado por todo o país. Desde o início dos anos 90, todos os presidentes do Peru têm cuidado para manter
a estabilidade econômica e a atração de
investimentos. Nestas quase duas décadas, tratados de livre-comércio foram
assinados com Estados Unidos, China,
Chile, Canadá e Singapura. Estatais ineficientes foram privatizadas e os empresários foram chamados a investir em
obras de infraestrutura, como portos, estradas e aeroportos. A cartilha econômica foi mantida até mesmo pelo
atual presidente, Alan Garcia,
que entre 1985 e 1990 castigara o país com medidas populistas e estatizantes. Eleito novamente em 2006, com um
plano de governo renovado,
ele deverá terminar sua segunda gestão, no ano que vem,
tendo reduzido a pobreza de
48% para 36% da população.
Nos próximos cinco anos, o
Peru terá a menor taxa de inflação da América Latina e o
quinto maior crescimento do
PIB (média de 5,8%).
A mentalidade dos peruanos acompanhou o ritmo
das melhorias na economia.
"Deixamos de ser uma sociedade paternalista, em que o
estado controlava o destino
das pessoas, para ser uma sociedade que acredita no esforço individual e na criatividade",
afirma o chef peruano Gastón Acurio,
dono de seis franquias de gastronomia
peruana. Os restaurantes comandados
por Gastón se espalharam pela Espanha, pelos Estados Unidos, pelo Chile,
pelo Brasil e por outros países. O sucesso no exterior foi tão grande que
Gastón já montou 25 estabelecimentos
fora do país, mais do que no Peru, onde há quinze. Inspirados por ele, outros jovens se matricularam em esco-
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las de gastronomia. São 25000 alunos
atualmente. Neste ano, 25 marcas de
restaurantes criados por peruanos tentarão a sorte em outros países. "A condição prévia para um povo exportar é
acreditar no que faz e sentir que seu
produto pode seduzir qualquer pessoa
no mundo. E o Peru está neste momento", diz Gastón. Em dez anos, as
exportações peruanas de diversos produtos quadruplicaram. A pauta inclui
ouro, prata, chumbo e zinco, com pre-

ços em alta no mercado internacional.
Também são exportados vestidos e
calças para G A P , Banana Republic,
Old Navy e Oakley, etanol para os carros americanos e legumes e hortaliças
para os pratos de suíços e espanhóis.
O Peru é o maior exportador de aspargos do mundo.
Para beneficiar-se das exportações
e atrair capital externo, o país remodelou sua economia. A legislação trabalhista é mais flexível que a brasileira e
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os encargos para o empregador ficam
em torno de 40% do salário, menos do
que os 80% registrados no Brasil. O investidor estrangeiro recebe o mesmo
tratamento legal de um peruano e pode
abrir uma conta-corrente no banco em
dólares, euros, reais ou qualquer outra
moeda. O Peru também está livre das
obsessões que levaram outros países da
região ao desastre econômico em anos
recentes. Não há, por exemplo, a compulsão estatizante que sucateou companhias venezuelanas. No Peru, é possível
assistir a um diretor de uma grande estatal defender, sem nenhum constrangimento, a privatização ou alianças com
empresários. "Mesmo que tivéssemos
dinheiro para investir, o que não é o
nosso caso, não alcançaríamos a eficiência das empresas privadas. Precisamos
delas", diz Mario Arbulú, presidente da
Empresa Nacional de Portos (Enapu),
que administra o maior porto do país,
Callao, em Lima. Neste ano, a Dubai
Ports World, dos Emirados Árabes Unidos, começou a operar em uma área
abandonada de Callao. Nesse cais reativado, funcionários com uniforme de cor
laranja e operando joysticks colocam
contêineres em navios que se revezam o
tempo todo, sem interrupção. Os capitães, que antes esperavam na fila até
quatro dias para conseguir permissão
para atracar, agora entram no porto em
horário marcado e pagam 30% menos
pelos serviços. O restante do porto, ainda em mãos estatais e dominado por

gaivotas e pelicanos, deverá anunciar
uma parceria com a iniciativa privada
em breve.
No mês que vem, uma nova estrada
ligará Rio Branco, no Brasil, a três portos peruanos. Outras duas vias serão
inauguradas em seguida, ligando cidades brasileiras ao Oceano Pacífico. Por
elas, o país pretende exportar cimento,
peixe, sardinha, legumes e minerais.
Em troca, vai importar soja, milho, trigo e carne. Todas as dez maiores empresas brasileiras têm filiais no Peru.
"O país vê o Chile como modelo, mas o
parceiro principal é o Brasil", diz Jorge
Barata, diretor-superintendente da construtora Odebrecht, que já fez 51 obras
no país. A amizade com os vizinhos que
deram certo, Chile e Colômbia, também
está sendo ampliada. No fim de novembro, as bolsas de valores dos três países
vão fundir seus mercados. Dessa forma,
um operador da bolsa de Bogotá poderá
vender ações de uma loja de departamentos chilena para comprar ações de
uma mineradora peruana em questão de
minutos. O trio formará a segunda
maior bolsa da América Latina, atrás
apenas da brasileira. "Os três países seguem regras semelhantes e despertam
muita atenção de investidores em todo o
planeta", diz Roberto Hoyle, presidente
da Bolsa de Valores de Lima. Se o Peru

pensou em convidar a Venezuela ou a
Bolívia para fazer parte da bolsa andina? Hoyle prefere nem comentar. Os
peruanos parecem dispostos a se distanciar do modelo que mistura esquerdismo ao populismo indígena, vigente nos
vizinhos Equador e Bolívia.
O discurso que aplica a lógica da
luta de classes ao indigenismo, curiosamente, não fincou raízes no Peru,
que já foi o centro do império inca.
Em parte, isso se explica pelo trauma
sofrido com a guerrilha maoista do

Sendero Luminoso. Entre 1980 e
2000, estima-se que os conflitos com o
bando terrorista tenham provocado
69000 mortes, sendo que três de cada
quatro das vítimas eram descendentes
de índios. Os poucos que mantêm um
discurso de ódio étnico no Peru estão
limitados às regiões da Floresta Amazônica, no norte, e não conseguem ser
ouvidos no restante do país. Também
não há o incitamento à luta de classes
ou a apologia do cultivo de coca como
ocorre na Bolívia — cujo presidente,
Evo Morales, reconheceu recentemente que boa parte das folhas de coca colhidas em seu país é destinada à produção de cocaína. Dos cinco principais
pré-candidatos peruanos que já se
apresentaram para as eleições de abril,
apenas um fala em fortalecer o papel
do estado na economia, alterar a Constituição para refundar o país, afrouxar
a lei de responsabilidade fiscal e investir em um crescimento "endógeno"
(isto é, fechar-se para o mundo). É
Ollanta Humala, o candidato que foi
derrotado pelo atual presidente, Alan
Garcia, nas eleições há quatro anos. O
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