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Diversificação da economia; 

disposição para investir em 

infraestrutura; bons índices 

de crescimento. O Peru é um 

bom exemplo de que a força da América 

Latina já não se apoia somente no Brasil 

e no México. O país andino vem se saindo 

bem na decisão de mostrar ao mundo que 

os negócios não estão mais centrados no 

turismo e é apontado por investidores es

trangeiros como um mercado promissor. 

Renegado no passado pela iniciativa 

privada por causa da instabilidade polí

tica e financeira, o Peru parece ter feito 

a lição de casa para se lançar como uma 

economia de mercado relevante. "Após 

anos vivendo dramas internos, como a 

violência promovida pela organização 

terrorista Sendero Luminoso e os casos 

de corrupção, o país adotou uma estra

tégia de crescimento acelerado baseada 

na abertura da economia para investi

dores estrangeiros e aproximou-se tam

bém dos países latino-americanos, cos

turando acordos bilaterais de comércio 

livre", conta Hsia Hua Sheng, profes

sor e pesquisador de finanças da Esco

la de Administração de Empresas da 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo 

(FGV-Eaesp). Segundo o boletim Son

dagem Econômica da América Latina, 

da FGV, o Peru apresentou o melhor ín

dice de clima econômico em 2012, atin

gindo 6,2 pontos, seguido por Uruguai 

e Paraguai, que tiveram 5,9 e 5,7 pon

tos, respectivamente. Nesse mesmo 

ranking, o Brasil ficou em oitavo lugar, 

com 4,8 pontos. Desde 2005, o Produ

to Interno Bruto (PIB) peruano vem re

gistrando crescimento superior a 6%, 

enquanto o dos demais países estacio

nou na casa dos 2%, apontam dados do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) . 

Como diferencial competitivo, o es

pecialista destaca dois fatores responsá

veis pela ascensão peruana. O primeiro 

envolve a criação de ambientes jurídi

co e regulatório menos burocráticos do 

que os dos países vizinhos. O segundo 

é o próprio perfil da economia peruana. 

"Por ser menor e pouco desenvolvida, a 

economia do Peru apresenta mais opor

tunidades do que as nações mais madu

ras da região. É um atrativo maior por

que o país precisa de projetos de larga 

escala e acredita-se que consumo e ser-

viços acompanhem o crescimento do 

país", explica o professor. 

Tão logo assumiu o cargo de presi

dente do Peru, em junho de 2011, Ollan-

ta Humala tratou de excursionar por 

países da América Latina e da Europa 

para chamar a atenção do capital estran

geiro à demanda de seu país. O discur

so utilizado em Portugal, Espanha, Bra

sil e Argentina, entre outros países, foi 
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marcado pela necessidade peruana de 

investimentos em infraestrutura. Mais 

estradas, aeroportos, usinas geradoras 

de energia, telecomunicações e cadeias 

hoteleiras para incrementar o turismo 

na região estão na pauta presidencial de 

captação de recursos para que os pro

jetos saiam do papel. E, para saírem, o 

plano governamental prevê a injeção de 

US$ 10,3 bilhões. Hoje, o investimento 

direto oriundo de outros países encon

tra-se distribuído, principalmente, pelos 

setores de mineração (24,5%), financei

ro (18,4%), telecomunicações (17,2%), 

indústria (13,9%) e energia (13,1%). 

Outra estratégia adotada pelo manda

tário peruano foi construir alianças com 

países de outros continentes e vizinhos 

latino-americanos, entre os quais Bra

sil e Argentina aparecem como parcei-

ros destacados. Atualmente, o Peru tem 

assinados 15 tratados de livre comér

cio (TLCs) com União Europeia, Esta

dos Unidos, China, Japão, Canadá, Chi

le, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia, 

México, Panamá, Costa Rica, Argenti

na e Brasil. Em 2012, as importações re

presentaram US$ 41,1 bilhões da balança 

comercial do país, 11,2% mais do que o 

total registrado em 2011, segundo o Ban

co Central do Peru. A balança comercial 

entre Brasil e Peru cresceu nos últimos 

seis anos acima de 8%, em média, de 

US$ 2,3 bilhões para os atuais US$ 3,7 

bilhões, de acordo com a Agência Brasi

leira de Promoção de Exportações e In

vestimentos (Apex-Brasil). 

ESTRATÉGIA 

O cenário econômico favorável e a movi

mentação do governo chamaram a aten

ção de empresas brasileiras que atuam em 

setores específicos. No caso de infraes

trutura, a Construtora Norberto Odebre-

cht (CNO) aplicará no Peru grande parte 

dos investimentos globais previstos para 

os próximos três anos - no período, a em

presa investirá US$ 20 bilhões, 85% dos 

quais na América Latina. "O Peru tem 

muitas oportunidades, porque há mui

tas concessões e parcerias público-priva-

das organizadas pelo governo", disse, em 

maio, Marcelo Odebrecht, presidente da 

companhia. Ainda neste ano, a empresa 

planeja concorrer a uma licitação para a 

construção de 620 quilômetros de gaso

duto no sul do país, ao custo de US$ 1,8 

bilhão. Além dessa obra, o governo de L i 

ma planeja desenvolver uma usina de ge

ração a gás com capacidade instalada pa

ra 2 mi l megawatts na costa do Pacífico e 

uma usina de 200 megawatts em Cuzco. 

Na área de bancos, o Itaú considera o 

Peru um dos mercados estratégicos pa

ra expandir sua operação de varejo, se

gundo Rogério Calderón, diretor corpo

rativo de Controladoria. "Podemos ter 

movimentos de varejo no país abrindo 

a porta com um banco de atacado, co

mo fizemos na Colômbia, depois de al

gumas tentativas de entrar pelo mer- • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 427, p. 72-73, set. 2013.




