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A Coleção Como Exportar reúne 
dados básicos sobre países e 
mercados integrados de interesse do 
exportador brasileiro. Cada volume 
inclui uma série de informações 
úteis sobre o país, tais como perfil 
sociopolítico, comércio exterior, 
economia e finanças, canais de 
distribuição, legislação, entre outros 
itens. 
 
Os títulos estão disponíveis 
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BrasilGlobalNet 
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e mais completos portais de 
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serviços para promover os negócios 
brasileiros e é administrado pelo 
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Comercial e Investimentos (DPR) do 
Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil.
 

A BrasilGlobalNet também apresenta 
oportunidades de investimento e de 
transferência de tecnologia. Além 
disso, facilita o contato entre 
importador e exportador, que podem 
se cadastrar gratuitamente no 
portal, e capacita o empresariado, 
que tem à sua disposição extensa 
lista de estudos e de publicações 
especializados em comércio exterior, 
incluindo pesquisas de mercado, 
indicadores econômicos e 
informações sobre feiras no Brasil e 
no exterior.
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Em meio a uma situação global bas-
tante instável, a economia peruana 
tem se mostrado sólida e saudável, 
resistindo incólume à desaceleração 
do crescimento mundial e à forte 
incerteza política provocada pela 
mudança de governo. No ano de 
2011 o crescimento do PIB chegou a 
atingir um patamar de 7%, estimula-
do pelo surpreendente desempenho 
registrado no segundo semestre 
desse ano.

Dentro deste cenário espera-se que 
no ano de 2013 a economia perua-
na tenha uma taxa de crescimento 
de aproximadamente 6%, mesmo 
considerando que seu futuro estará 
dominado pelos riscos que pairam 
sobre a economia global, a fortaleza 
de seus fundamentos amortecerá o 
impacto negativo. 

A política econômica adotada na 
última década busca posicionar o 
país dentro dos pilares de uma eco-
nomia de mercado aberta ao mundo, 
competitiva em seus produtos e com 
importantes avanços na luta contra a 
pobreza. 

Dentro desse contexto, a política 

comercial procura inserir o país 
dentro do restante do mundo através 
de acordos de livre comércio, utili-
zando isto como peça fundamental 
para consolidar e ampliar o acesso 
aos bens e serviços dos principais 
mercados, favorecer a captação de 
investimento	estrangeiro,	diversificar	
as exportações e contar com regras 
claras e permanentes para o comér-
cio de bens e serviços, resguardan-
do os setores mais vulneráveis e 
graduando a oportunidade e grande-
za	dos	desafios	que	se	apresentam	
em um cenário de maior integração 
econômica e comercial.

Desta forma, as oportunidades de 
negócio crescem e transformam o 
Peru em um foco de investimento 
estrangeiro. Como exemplo, pode-
mos mencionar os investimentos 
brasileiros, já que apresentaram um 
franco aumento nos últimos anos, 
isto supõe que dentro de um clima 
comercial e de apoio aos investimen-
tos estrangeiros as empresas bra-
sileiras irão penetrar nos principais 
itens econômicos do país. 

Além disso, ao longo dos anos e dos 
governos, o Peru tem conseguido 

INTRODUÇÃO
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manter uma política de abertura 
comercial consistente. A taxa exter-
na peruana é linear e, portanto, não 
gera incentivos contraditórios através 
da proteção efetiva ao longo das 
cadeias produtivas. O empresariado 
peruano entendeu a importância do 
desafio	de	se	voltar	para	o	mundo,	
para assim conquistá-lo. Somando 
a isso uma agressiva política pró-
-investimento e acordos comerciais, 
tem propiciado grandes investimen-
tos no setor primário, que hoje pode 
ser defendido nesse novo contexto.

Tudo	isto	tem	refletido	no	dinamismo	
de suas exportações e no interesse 
dos investidores estrangeiros. 

Não há dúvidas que a dinâmica da 
economia peruana abre múltiplas 
frentes para o investimento estran-
geiro. São muitas as empresas que 
desejam aproveitar estas oportu-
nidades buscando, no mínimo, um 
destes três objetivos:  aumentar 
o   intercâmbio comercial, organi-
zar operações no país ou adquirir 
companhias já estabelecidas no 
mercado, particularmente para ex-
plorar oportunidades nos setores de 
infraestrutura, moradia e energia.

A economia peruana reinventa-se, 
apresenta uma variedade de frentes e 
nelas está desenvolvendo uma oferta 
especializada, de alto valor agregado 
e direcionada a nichos internacio-
nais. Esta tendência é particularmen-
te dinâmica no setor agroindustrial, 
podendo citar como exemplo produ-
tos como o aspargo, manga, pimen-
tão, abacate e alcachofra.

Os exemplos não se limitam à agri-
cultura. Na área de negócios de turis-
mo, o Peru tem desenvolvido nichos 
específicos,	tais	como	o	turismo	de	
aventura, turismo de natureza (ecotu-
rismo) e turismo cultural de luxo, 
divisões que até poucos anos atrás 
nem eram cogitadas. Existe inclusive 
um próspero negócio de turismo 
gastronômico.

A decisão de globalizar-se, toma-
da pelo governo e pelas empresas 
do Peru, tem ido a fundo e com o 
passar do tempo se tornado mais 
consistente do que outros esforços  
similares na região. Um exemplo 
disto é a energia demonstrada pelos 
peruanos ao se aproximar dos mer-
cados asiáticos.
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Principais cidades: Lima (capital), 
Arequipa, Piura e Trujillo.

Moeda: Novo Sol “S/.”
1 novo sol = 0.37444 US Dólar
1 novo sol = 0.76152 Real BRL

Com um mercado de mais de 30 
milhões de habitantes, o Peru é uma 
das economias da América Latina 
que apresenta um melhor desempe-
nho, devido às reformas estruturais 
que foram realizadas durante os 
últimos 10 anos. Entre seus êxitos 
estão: altas taxas de crescimento, 
baixa	inflação,	estabilidade	macroe-
conômica, redução da pobreza e da 
dívida externa e importantes avanços 
na área social, apenas para indicar 
alguns deles. 

A combinação de ser uma economia 
em crescimento, aberta e com um 
bom clima para os negócios, permi-
tiu que o Peru pudesse se transfor-
mar em um imã para atrair investido-
res do mundo todo.

Superfície: 
1.286.215,63 km²

População: 
30.135.875  

Densidade demográfica: 
22 h/km²

População economicamente ativa: 
15.089.871

DADOS BÁSICOS
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Principais cidades do país

O Peru está dividido em 25 regiões, das quais apresentaremos apenas as 
principais cidades que se caracterizam por apresentar um maior dinamismo 
econômico:

 

PIB e composição do PIB

 



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 11

Como Exportar PERU

Durante o ano de 2011 o país manteve a mesma tendência de crescimento 
econômico da última década. Dentro da região, o Peru não foi fortemente 
afetado	pela	crise	financeira	de	2009,	já	que	para	esse	ano	registrou	um	
crescimento de 0,86%, devido ao fortalecimento e bom manejo dos agrega-
dos econômicos e à abertura comercial com o exterior. No ano de 2011 o 
crescimento registrado foi de 6,91%; igualmente, projeta-se que para o ano 
de 2012 o PIB tenha um crescimento de 5,8% e para 2013, de 6,2%.
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A participação dos setores produtivos no PIB nacional em 2011 foi de 41% 
do	PIB,	justificado	pelo	setor	de	Serviços	(incluindo	eletricidade	(energia)	
e água), 15,2% pelo setor de Comércio, 14,8% pelo setor de Manufatura, 
4,9% pelo setor de Mineração, 0,4% pelo setor de Pesca e 7,26% pelo setor 
Agropecuário. Os fatores que permitiram que o PIB fosse mantido na faixa 
de crescimento são a demanda interna, o estímulo do investimento público, 
o grande gasto público em compra de bens e serviços e o investimento 
privado. Por outro lado, a participação desses setores econômicos que é 
projetada para o ano de 2012 será caracterizada pela grande participação do 
Comércio e da Construção.

Comércio exterior e intercâmbio comercial bilateral

O comércio exterior, no ano de 2011, registrou um saldo comercial positivo. 
As exportações registradas chegaram a US$ 46.268 milhões e as importa-
ções a US$ 36.967 milhões. Igualmente, projeta-se que para o ano de 2012 
as exportações deverão chegar a US$ 48.871 milhões e as importações a 
US$ 40.622 milhões. Por outro lado, no ano de 2011 o intercâmbio comer-
cial entre Peru e Brasil mostrou um saldo comercial negativo de US$ 1.163 
milhões, as exportações somaram US$ 1.267 milhões enquanto as importa-
ções somaram US$ 2.430 milhões.
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I - ASPECTOS GERAIS

A organização política e administrati-
va	do	Peru	é	definida	pela	Constitui-
ção de 1993. O Peru é uma república 
democrática, social, independente e 
soberana. O país conta com 3 pode-
res de Estado: Legislativo, Executivo 
e Judiciário.

O Presidente da República, eleito 
democraticamente por votação geral 
é o Chefe de Estado, de Governo e 
das Forças Armadas.

A	diversidade	geográfica	torna	propí-
cia a possibilidade de exploração de 
diversos recursos naturais, soman-
do-se a isto, o país ainda conta com 
uma diversidade de climas (dos 32 
tipos de climas existentes no mundo, 
o Peru apresenta 28).

O Peru é considerado uma das eco-
nomias emergentes mais estáveis da 
América Latina, o que o transforma 
em foco de investimentos privados. 
No 1º trimestre do ano de 2012 os 
investimentos chegaram a 13,7% no 
que diz respeito ao similar período de 
2011. 

1.1 Geografia

A	geografia	peruana	apresenta	três	
regiões naturais: a costa, a serra e a 
selva (região amazônica), o que lhe 
determina uma morfologia variada e 
a existência de diferentes climas para 
cada região. Sua superfície continen-
tal é de 1.286.216 km2, dos quais 
11% correspondem à costa (136.339 
km2), 32% a serra (405.158 km2) e 
58% a selva (744.719 km2). Também 
conta	com	parte	do	Oceano	Pacífico,	
denominado Mar de Grau, que se 
estende ao longo do litoral. Apresenta 
uma extensão de 3.079,5 km e uma 
largura de 200 milhas. O mar peruano 
conta uma alta riqueza ictiológica, 
resultado das correntes de Humboldt 
e do El Niño. 
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1.2 Principais cidades e distâncias

As distâncias existentes entre Lima, que é a cidade capital, e as diferentes 
cidades do norte, centro e sul do país, são detalhadas a seguir:
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1.3 Países vizinhos

O Peru limita ao norte com o Equador e com a Colômbia, ao leste com o 
Brasil, ao sudeste com a Bolívia, ao sul com o Chile e ao oeste com o Ocea-
no	Pacífico,	compartilhando	história,	costumes	e	relações	diplomáticas	com	
todos	os	seus	vizinhos,	relações	que	são	anualmente	reafirmadas.

 

1.4 Clima, temperaturas e precipitação das principais cidades do Peru

No Peru o clima é variado. O país se vê favorecido por suas condições climá-
ticas por contar com uma declarada e variada biodiversidade. No país existem 
28 climas dos 32 possíveis climas existentes no mundo e 84 zonas de vida, 
considerando um total das 104 que existem no planeta. Assim sendo, ao 
percorrer	o	território	peruano	será	possível	identificar	a	maioria	dos	climas	do	
mundo. Estas características são importantes, já que oferecem uma diversida-
de	biológica	que	torna	possível	a	existência	de	um	ecossistema	diversificado	
em cada uma das regiões do país e zonas naturais. 
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Devido a suas condições climatológi-
cas e morfológicas, o Peru divide-se 
em 3 regiões naturais, sendo elas a 
Costa (Litoral), a Serra e a Selva (Re-
gião Amazônica). No verão a Costa 
do Peru chega a superar os 29° C, já 
no inverno, que abrange os meses de 
junho a setembro, é úmido e chuvo-
so, com temperaturas de aproximada-
mente 14° C. Na serra o clima é frio e 
seco e a temperatura oscila entre os 9 
e 18° C, dependendo do momento do 
dia. O sol costuma brilhar em todas 
as manhãs do ano. À noite os termô-
metros podem marcar apenas 5° C. 
Na selva o clima é tropical, quente e 
úmido, a temperatura média varia de 
25 a 28° C.

No Peru ocorrem as 4 estações 
durante o ano, sendo elas:

•	 Verão: 22 de dezembro a 21 de 
março. 

•	 Outono: 22 de março a 21 de 
junho. 

•	 Inverno: 22 de junho a 22 de 
setembro. 

•	 Primavera: 23 de setembro a 21 
de dezembro.

1.5 População, centros urbanos e 
indicadores

População

De acordo com o Instituto Nacional 
de Estatística e Informática (INEI), no 
Peru nascem 39 pessoas por hora, 
sendo a taxa diária de nascimentos de 
933 indivíduos. No Peru atualmente o 
número de habitantes é superior a 30 
milhões e estima-se que para o ano 
de 2025 este número aumente para 
34 milhões. Nos últimos 10 anos a 
média anual de crescimento da popu-
lação foi de 1,34%.

Este número é explicado pela queda 
do crescimento populacional entre os 
jovens de 15 a 29 anos. Assim sendo, 
de uma taxa de crescimento de 1,8% 
para o período de 1990–2010 pas-
sou-se para 1,3% entre 2000–2011, é 
previsto esta taxa chegar a 1,1% para 
2011–2012, devido principalmente à 
queda da fertilidade.

Durante a última década a população 
de adultos maiores de 65 anos tem 
aumentado de forma permanente, 
refletindo	um	aumento	superior	à	taxa	
média de crescimento populacional. 
Enquanto a população cresce a um 
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ritmo médio de 1,14%, a população adulta com mais de 65 anos aumenta a 
uma média anual de 3,24%.

As estimativas referentes ao crescimento populacional interanual tendem a 
diminuir nos próximos anos, devido à diminuição da fertilidade. Para o ano 
de 2025 a taxa de crescimento será 0,91% menor, em comparação com a de 
2011, que foi de 1,14%.

Distribuição da população por regiões

O crescimento populacional pode apresentar variações dependendo da zona 
e das regiões. O número de habitantes está diretamente ligado ao desenvol-
vimento econômico das regiões. De acordo com a distribuição populacional 
Lima concentra o maior número de habitantes (31,2%), seguida por Piura 
(6,0%), La Libertad (5,9%), Cajamarca (5,0%), Puno (4,6%), Junín (4,4%), 
Cusco (4,3%), já o restante das regiões somam 38,6%.
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População economicamente ativa e distribuição da população por sexo

Considerando a distribuição populacional por sexo temos que na maioria das 
regiões do país existem mais homens do que mulheres. No entanto, no ano de 
2011, nas regiões de Arequipa, Callao, La Libertad, Lambayeque e Lima houve 
uma população majoritariamente formada por mulheres. A região ou província 
que	apresenta	uma	maior	densidade	demográfica	é	Callao,	com	6.594	pessoas	
por km2 e a que apresenta uma menor densidade é Madre de Dios, com aproxi-
madamente 2 pessoas por km2. 

 

A dimensão da População Ecomincamente Ativa (PEA) existente nas regiões 
depende das atividades econômicas que nelas é desenvolvida. Outras razões 
são a migração e as oportunidades que as famílias podem ter. A região que 
apresenta a maior PEA é Lima, com 4.614.339 habitantes e a de menor PEA é 
Madre de Dios, com 69.336.
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De acordo com os resultados obtidos através da Pesquisa Nacional de Lares 
(ENAHO) realizada em 2010, a PEA concentra-se nas atividades extrativas, 
que englobam os setores de agricultura, silvicultura, pesca e mineração, 
participando em 27% do total, seguidos pelos serviços não pessoais (26%), 
comércio (18%) e indústria (11%) e serviços pessoais (10%). Embora as prin-
cipais atividades extrativas e de transformação de matérias primas continuem 
concentrando o maior número de trabalhadores, nos últimos anos tem existido 
uma maior concentração nas atividades de serviços, que em conjunto repre-
sentam 36% do total da PEA nacional.
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Principais centros urbanos

A rica diversidade cultural do país oferece um circuito turístico atraente e varia-
do nas cidades litorâneas, na Serra e na Selva (Região Amazônica). De acordo 
com estas características e com o desenvolvimento econômico que ostentam 
é possível apontar as seguintes cidades do país: 

1.6 Principais indicadores socioeconômicos

PIB per capita e média dos rendimentos da população

No ano de 2011 o nível do PIB per capita estabeleceu-se em US$ 5.904, isto 
reflete	uma	variação	percentual	de	55,08%	com	referência	ao	ano	de	2007,	
ano em que o PIB per capita foi de US$ 3.807. Nos últimos anos o PIB seguiu 
uma tendência positiva em seu crescimento, devido ao dinamismo econômico 
que o país tem experimentado, o que repercute favoravelmente na renda das 
pessoas. De acordo com as informações do Ministério da Economia e Finan-
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ças (MEF), o PIB foi triplicado em comparação ao do ano 2000; isto indicaria 
que o PIB per capita manteria o crescimento reportado para curto e médio 
prazo.

Em nível regional os efeitos do crescimento econômico vêm favorecendo as 
regiões do interior do país. De acordo com os resultados apresentados pela 
Pesquisa Nacional de Lares (ENAHO) realizada no ano de 2010, as regiões que 
apresentam maiores receitas médias anuais são: Lima, Moquegua, Madre de 
Dios, Arequipa, Callao e Tacna, que ultrapassam em média os 5 mil dólares 
anuais.
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Salário mínimo

Segundo as informações que cons-
tam na pesquisa de empregabilida-
de, a receita média recebida pelas 
mulheres é inferior à recebida pelos 
homens, em comparação ao trimestre 
de 2012 e com referência ao mesmo 
período do mesmo ano de 2011. Por 
outro lado, o salário mínimo legal 
mensal praticado no país foi aumen-
tado, no ano de 2004 passou de US$ 
164,3 para os US$ 267,9 atuais.

Indicadores de tecnologia da infor-
mação

Nos últimos anos a porcentagem 
dos lares que passaram a ter rádio e 
televisão aumentou, principalmente 
na área rural, devido à existência de 
maiores facilidades para realizar a 
compra de alguns destes produtos. 
Por outro lado, a existência de rádio 
nos lares da Lima metropolitana 
tem sofrido uma redução no que diz 
respeito aos anos anteriores, devido 
às novas alternativas de comunicação 
que entram no país (celulares, IPod, 
mp3, entre outros) e a facilidade para 
obtê-los. 

Rádio e televisão

No ano de 2011 a porcentagem de la-
res da Lima Metropolitana que tinham 
televisão era de 96,5%, ao passo que 
a dos que tinham rádio era de 83,0%. 
Para o caso dos lares rurais, no ano 
de 2011 a porcentagem de lares que 
tinham televisão aumentou em com-
paração ao índice do ano de 2005, 
passando de 32,6% para 49,2%, 
respectivamente.
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Telefonia

A	telefonia	fixa	e	móvel	registrou	comportamentos	diferentes	entre	os	anos	
de	2005	e	2011.	Enquanto	a	telefonia	fixa	apresentou	um	crescimento	muito	
baixo, passando de 2.644 linhas para 3.560 linhas, a telefonia móvel tem 
mostrado uma tendência positiva, passando de 8.772 para 32.305 linhas no 
ano de 2011. Isto ocorreu principalmente pelas necessidades de comunicação 
entre os indivíduos e a oferta massiva de aparelhos celulares. 
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Televisão a cabo, computadores e internet

A existência de TV a cabo e de computadores nos lares aumentou nestes últi-
mos 5 anos. No caso da Lima Metropolitana passou de 35% de lares com TV a 
cabo no ano de 2007 para 53,2% no ano de 2011. O índice de 26,9% daqueles 
que tinham computadores passou para 40,7% e o de 14,9% que tinham inter-
net passou para 32,7%. O mesmo aconteceu na área rural, os lares passaram 
a ter mais acesso à TV a cabo, o índice passou de 0,5% para 5,4% de lares. O 
número de lares que contam com computadores também aumentou paulatina-
mente entre os anos de 2007 e 2011, passando de aproximadamente 1% para 
5,4% dos lares. Em termos gerais, o país deu maior importância ao uso das 
tecnologias da informação como ferramentas de negócio e para a educação.
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Número de automóveis

No ano de 2011 existiam registrados aproximadamente 2 milhões de veículos, 
com uma variação percentual positiva de 7% com referência ao ano de 2010.

  
Consumo de aço per capita

Segundo dados da Corporação de Aços Arequipa, o consumo de aço per 
capita no Peru foi de 65 quilos no ano de 2010, crescimento ocasionado pela 
dinâmica comercial do país.
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Consumo de energia elétrica

O consumo de energia elétrica passou de 681,6 kWh per capita no ano 2000 
para 1,219 kWh no ano de 2010, situação que responde pelo maior nível de 
consumo e pelo impulso da demanda interna, através do requerimento de lares 
com mais aparelhos elétricos. Também responderia pelo crescimento econô-
mico do país, já que uma maior produção solicita maiores fontes de energia. 
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Perfil do consumidor

O consumidor atual, de acordo com as novas tendências e a oferta de novos 
produtos, assim como os novos costumes que foram aparecendo devido 
à	massiva	chegada	dos	shoppings,	modificou	os	hábitos	de	consumo	e	de	
compra do povo peruano, especialmente daqueles que visitam os centros 
comerciais frequentemente. 

Segundo a Associação de Centros Comerciais e de Entretenimento do Peru 
(ACCEP),	no	novo	perfil	do	consumidor	destacam-se	os	compradores	dos	se-
tores socioeconômicos B (33%) e C (39%). De acordo com as faixas etárias, 
são as pessoas que estão entre os 18 – 25 e 26 – 35 as que detêm a maior 
porcentagem de uso dos serviços ou realizam compras, em conjunto repre-
sentam 51% do total. O mesmo ocorre segundo o estado civil, os solteiros e 
casados são os que mais fazem uso dos centros comerciais, ambos concen-
tram 79% do total. De acordo com este estudo, os centros comerciais passam 
a ser centros de convívio familiar para aqueles que os frequentam para fazer 
compras, além de também satisfazer outras necessidades de diversão, cultura 
e gastronomia.
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Índice de analfabetismo

O índice de analfabetismo da população peruana com mais de 15 anos foi 
reduzido na última década; no entanto, ainda existem brechas entre a educação 
da Costa, da Serra e da Selva (Região Amazônica), assim como daqueles que 
moram nas zonas rurais frente aos que moram nas zonas urbanas.

No ano de 2010 o índice de analfabetismo da área rural foi de 18,3%, enquanto 
na zona urbana foi de 4%. No mesmo ano o índice de analfabetismo na Costa 
foi de 4,2%, na Serra de 13,3% e na Selva de 7,4%. Em comparação com o 
ano de 2004, os índices de analfabetismo foram reduzidos, o que indica que 
esta tendência deve continuar a curto e médio prazos.
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População estudantil

No ano de 2011 a população estudantil do Ensino Fundamental I (primário) era 
de 3.643.120 milhões de matriculados, já a do Ensino Fundamental II (secun-
dário) era de 2.534.549 alunos matriculados. A proporção entre homens e 
mulheres matriculados oscila entre 49% e 50% para ambos os gêneros.

Em comparação ao ano de 2007, no ano de 2011 a população estudantil do 
Ensino Fundamental I e do Ensino Fundamental II foi inferior, mas estes dados 
oscilam para um determinado ano letivo.  
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Índice de Desenvolvimento Humano

O índice de desenvolvimento humano do Peru tem melhorado nas últimas 
décadas, passando de 0,57 no ano de 1980 para 0,725 no ano de 2011. 
Considerando	que	no	final	da	década	de	oitenta	o	país	passou	por	uma	crise	
econômica	e	também	os	conflitos	internos	que	ocorreram	no	interior	do	país,	
nota-se que nas últimas décadas a melhora do índice de desenvolvimento 
humano responde através de uma abertura de mais oportunidades para o povo 
peruano, no âmbito educacional, na expectativa de vida e nas oportunidades 
de melhorar suas rendas. 

Ao nascer no Peru uma pessoa tem uma expectativa de vida de 74 anos, a mé-
dia dos anos para a educação é de 8,7 anos, enquanto a expectativa de anos 
para a educação aumenta para 12,9 anos.
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1.7 Organização política e adminis-
trativa

O território peruano, segundo a Lei 
Orgânica de Divisão em Regiões 
está organizado em 25 regiões mais 
a província de Lima, que adota um 
regime especial. No total existem 26 
subdivisões de políticas administrati-
vas. Sendo a cidade de Lima a capital 
do Peru.

Divisões sub-regionais

Cada região é dividida em províncias, 
que por sua vez são divididas em dis-
tritos. Cada província é civilmente go-
vernada por uma Prefeitura Provincial, 
assim como cada distrito é governado 
por uma Prefeitura Distrital que se 
encarrega dos assuntos civis de seu 
distrito. No entanto, para a Região de 
Callao é diferente, já que anteriormen-
te não era um departamento e sim 
uma Província Constitucional; esta 
região não é dividida em províncias, 
ela é dividida somente em distritos, o 
que não lhe tira a qualidade de Região 
que lhe dada por Lei.

Os assuntos políticos das Regiões 
são controlados por um Prefeito, nas 
províncias existe um “Subprefeito” 

e nos distritos existe um “Governa-
dor”. No entanto, nas cidades onde 
a presença da Policia Nacional e das 
Direções	Regionais	é	maior,	as	figuras	
do Prefeito, do Subprefeito e dos Go-
vernadores são pouco conhecidas.

Considerações adicionais

Anteriormente o país era subdividido 
em departamentos. O Peru dividia-se 
politicamente em 24 departamentos 
e a Província Constitucional de El 
Callao. Tanto a Província Constitucio-
nal de El Callao como Lima sempre 
foram províncias independentes entre 
si, não integraram juntas uma Região 
Metropolitana Lima-Callao. Os depar-
tamentos constituíam-se ao redor de 
uma cidade importante. É por este 
motivo que a maioria das regiões leva 
o nome da cidade capital, que por 
sua vez costuma ser a cidade mais 
importante. 

1.8 Acordos comerciais

Os acordos comerciais assinados 
pelo Peru com seus parceiros econô-
micos na década de noventa promo-
veram o aumento das exportações 
peruanas devido a abertura do merca-
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do, permitindo que o país melhorasse 
sua competitividade frente a outros 
países no mundo. 

O Peru começou a fazer uso de 
preferências comerciais com alguns 
países, tais como os Estados Unidos 
e a União Europeia, no entanto, estes 
benefícios,	embora	bons,	não	benefi-
ciavam todos os produtos nacionais.

Atualmente, os novos acordos comer-
ciais que o Peru mantém já não são 
mais temporários e abrem oportu-
nidades para que o país tenha um 
compromisso ainda maior, que inclua 
também disposições sobre serviços, 
propriedade intelectual, investimentos, 
entre outros.

Para o empresário que deseja conhe-
cer os benefícios que permita acesso 
aos benefícios de todos os acordos 
comerciais assinados pelo Peru, 
foi criada uma página exclusiva na 
internet: www.acuerdoscomerciales.
gob.pe

Os benefícios diretos existentes entre 
as empresas brasileiras e as empre-
sas peruanas estão baseados princi-
palmente nos acordos assinados no 
MERCOSUL e o seu correspondente 

da ALADI – ACE 58, desta forma é 
possível conhecer os preços preferen-
ciais para os produtos que as partes 
comercializam. 

No que diz respeito à ALADI, os 
empresários brasileiros devem levar 
em conta a nomenclatura, já que o 
Brasil integra a União Alfandegária do 
MERCOSUL, constituída no dia 1° de 
janeiro de 1995. A partir dessa data 
adotou parcialmente a Tarifa Externa 
Comum (AEC) do MERCOSUL e sua 
nomenclatura (NCM).

A Resolução N° 94 de 8 de dezembro 
de 2011, da Câmara de Comércio Ex-
terior do Brasil (CAMEX) colocou em 
vigência no Brasil, a partir de 01 de 
janeiro de 2012, a Tarifa Externa Co-
mum (TEC) baseada na NCM atualiza-
da com a V Emenda da Nomenclatura 
do Sistema Harmonizado de Designa-
ção	e	Codificação	de	Mercadorias.

Os produtos procedentes de extra-
zona, sujeitos ao regime geral de 
importação irão tributar um imposto 
equivalente à Tarifa Externa Comum, 
com exceção dos produtos cujos 
itens tarifários estão isentos do AEC, 
que irão tributar as taxas indicadas 
para cada caso.
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2.1 CONJUNTURA ECONÔMICA

No início do ano de 2012 aconteci-
mentos de índole econômica mundial 
e nacional repercutiram no cresci-
mento econômico do Peru e também 
de outros países latino-americanos. 
No que diz respeito às características 
gerais, existem boas perspectivas 
referentes ao avanço da economia 
nacional para os próximos anos. Em 
2011 o país apresentou um cresci-
mento de 6,9% com referência ao 
ano de 2010, as projeções indica-
vam que o país cresceria 5,8% em 
2012, inclusive há uma projeção de 
6,2% para o ano de 2013.

Nos últimos anos, além de o Peru 
ser o país que teve o maior cresci-
mento da região, também conta com 
uma	inflação	mais	baixa,	que	para	o	
período de 2008-2011 foi de 3,4%, 
isto faz do Peru um país sustentável 
a curto e médio prazo.

O dinamismo econômico dos di-
versos setores, principalmente o de 
serviços, promoveu um considerável 
crescimento econômico no ano de 
2011. Nesse ano a participação do 
setor de serviços foi de 41,2%.

II - ECONOMIA MOEDA E FINANÇAS

No ano de 2011 as exportações 
nacionais atingiram um número re-
corde, apresentando um crescimento 
de 30,1% com referência ao ano 
de 2010, atingindo a cifra de US$ 
46.268 milhões, segundo o BCRP. 
As importações peruanas também 
cresceram 28,3% com referência ao 
ano	de	2010,	o	que	significou	que	
para o ano de 2011 as importações 
somaram US$ 36.967 milhões. Este 
comportamento dinâmico da balança 
comercial é promovido pelos novos 
acordos comerciais que estão sendo 
assinados pelo país, os quais permi-
tem que ele consiga posicionar seus 
produtos, tanto os tradicionais como 
os não tradicionais.

A economia nacional também apre-
senta um baixo nível de dívida públi-
ca em comparação com os outros 
países, inclusive muito mais baixo 
que a do Brasil. A dívida pública do 
Peru é de 21,2% do total do PIB, já 
em outros países, tais como o Brasil, 
Argentina, México, Colômbia, a dívi-
da pública é superior a 35% do PIB.

A economia nacional também 
evidencia uma diminuição do desem-
prego e da pobreza como resposta 
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ao crescimento econômico da última década.
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Participação nas importações de bens de capital, bens de consumo e 
insumos

Nos últimos 6 anos as importações de bens de capital cresceram mais de 
100%. No ano de 2011 foram importados US$ 7.296 milhões de bens de 
capital para a indústria, o que representa 63% do total das importações de 
bens de capital. Por outro lado observa-se que existe uma participação de 
24% em importações de equipamentos de transporte, 12% em importações 
de materiais de construção e 1% em importações de bens de capital para a 
agricultura.
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De acordo com a estrutura apresentada pelas importações peruanas de 
2011, os bens de capital constituíram 32% do total, os bens de consumo 
18%, os insumos 49% e outros 1%. No ano de 2011 a soma total das im-
portações registradas era de US$ 36.967 milhões. A maior participação dos 
bens de capital destina-se à indústria, mantendo a mesma proporção dos 
últimos anos, devido ao dinamismo da produção nacional que segue uma via 
positiva de crescimento.
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Com	a	informação	acumulada	em	2011,	pode-se	verificar	que	as	impor-
tações totais aumentaram 28,3%. Considerando o uso ou destino que é 
dado	às	importações,	verifica-se	que	as	importações	em	bens	de	consumo	
aumentaram 21,9% e as para insumos 30,2%. Também foi registrado um 
aumento de 28,6% para os bens de capital. Os principais países de origem 
dos bens de capital foram a China, os Estados Unidos, o Brasil e o Japão.    

 

No ano de 2011 os bens de consumo eram formados por bens duráveis e 
não duráveis, em 48% e 52%, respectivamente. As importações para insu-
mos eram na sua maioria composta por matérias-primas para a indústria, 
com	63%	de	participação,	seguidas	em	31%	pelos	combustíveis,	lubrifi-
cantes e conexos e o restante era composto pelas matérias-primas para a 
agricultura. No que diz respeito aos bens de capital, houve que os bens para 
a indústria e os equipamentos de transporte obtiveram uma participação 
superior a 63% e 24%, respectivamente.
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Produto Interno Bruto

O dinamismo da economia peruana evidenciou um fortalecimento em seus 
setores produtivos, isto permitiu que mantivesse suas trilhas de crescimento. 
Igualmente,	conseguiu	enfrentar	a	crise	financeira	de	2009,	o	Peru	é	um	dos	
poucos países que apresentou um crescimento positivo para esse ano. Estes 
fatos evidenciam que o crescimento será mantido a curto e médio prazos.

Segundo as estatísticas do Banco Central de Reservas, o PIB chegou a 
224.669 milhões de sóis em valores constantes, e seu crescimento, com re-
ferência ao ano anterior, foi de 6,91%, reportando um valor inferior ao do ano 
de 2010, que foi de 8,57%; cabe ressaltar que no ano de 2009 a evolução 
do PIB foi positiva apesar da crise internacional, considerando que a taxa de 
crescimento era de 0,9%. A evolução anual do PIB reportou um crescimento 
favorável principalmente no ano de 2010, quando a economia nacional teve 
sua recuperação. No ano de 2011 houve uma desaceleração da economia 
mundial, fato que foi afetando gradativamente economia nacional. 

No mês de maio de 2012 a atividade econômica cresceu a uma taxa intera-
nual de 6,0%, somando 32 meses de crescimento sustentados no dinamis-
mo da demanda interna e externa. 
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O	desempenho	da	economia	para	o	ano	de	2011	foi	justificado	principalmen-
te pelo Setor de Serviços, que conta com aproximadamente 41% da partici-
pação dentro do total do PIB, pelo Setor de Comércio com 15% e pelo Setor 
da Construção com 7%, o que indicaria que em 2011 a atividade econômica 
foi liderada pelos setores não primários ligados à demanda interna. O dina-
mismo dos setores antes mencionados foi estimulado pelo crescimento do 
consumo privado e a expansão do crédito. 

O crescimento do setor primário é sustentado pela expansão do setor agro-
pecuário, da manufatura primária e do setor de pesca. No ano de 2011 o 
setor agropecuário cresceu estimulado pelo subsetor pecuário, diante de 
uma maior produção de aves, ovos e outros. 
A	contribuição	dada	ao	crescimento	do	PIB	é	justificada	principalmente	pelo	
setor de serviços, que dá a ele um aporte de aproximadamente 3 pontos 
percentuais. 
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Emprego

Na última década a empregabilidade do país tem mostrado uma tendência 
mais favorável. A força de trabalho registrada no Peru no ano de 2010 era de 
aproximadamente 15,5 milhões de habitantes e tem, apresentado um aumen-
to considerável desde o ano de 2006, quando era de aproximadamente 13,3 
milhões de habitantes, representando uma variação percentual de 16,5% 
para o ano de 2010. Igualmente, com referência ao total da força de trabalho, 
a porcentagem de desempregados do país diminuiu, indicando que tem uma 
maior estabilidade, passando de 11,4% no ano de 2005 para 6,2% no ano de 
2010. 

Inflação

A	inflação	peruana	é	uma	das	mais	baixas	da	região,	a	principal	entidade	
que controla a volatilidade dessa variável é o Banco Central de Reserva. No 
ano	de	2011	a	inflação	foi	justificada	pelos	choques	de	oferta	que	afetaram	
o componente dos alimentos, provocados pelas fortes chuvas que afetaram 
algumas regiões produtoras. As metas das categorias estão entre 1% e 3% 
e a expectativa para os próximos anos é que se mantenha acima das metas 
das categorias.
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2.2 Principais setores econômicos

Agropecuário

No ano de 2011 a produção agro-
pecuária registrou um aumento de 
3,8% em comparação ao ano an-
terior. Este resultado foi sustentado 
principalmente pelo crescimento 
obtido pelos subsetores de pecuária, 
com 5,2% e agrícola, com 2,8%.

Principais regiões/centros produ-
tores
As atividades agropecuárias são 
realizadas em diferentes regiões do 
Peru, as regiões de agroexportação 

foram as que mais cresceram nos 
últimos cinco anos. Estas regiões 
são Lambayeque, Piura, La Libertad, 
Cusco, Cajamarca e Áncash, devido 
à crescente demanda de produtos 
como o abacate, manga, cana de 
açúcar (etanol), espargos, café, entre 
outros.

Principais recursos
O crescimento produtivo do setor 
agropecuário	é	influenciado	pelo	
crescimento de produtos agro expor-
táveis, isto se deve a que os novos 
e grandes mercados, como o asiáti-
co, estão interessados em comprar 
estes produtos.
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Produção
A produção agropecuária apresentou um crescimento e conseguiu sustentá-
-lo	durante	os	últimos	cinco	anos;	apesar	da	crise	financeira	de	2008,	no	ano	
de 2009 obteve-se um crescimento de 2,3%. Em 2011 conseguiu-se obter 
uma melhora de 3,8%.

 

Pesca 

Principais regiões/centros produtores
A maioria das atividades pesqueiras é desenvolvida na costa peruana, sendo 
as zonas mais representativas as que estão localizadas em Lima, Chimbote 
e Chiclayo; estas zonas contam com modernos equipamentos de pesca e 
maquinário adequado para o processo de transformação. Na serra e selva 
(região amazônica) do Peru também são realizadas atividades pesqueiras, 
assim como nas zonas próximas aos rios, tendo como recursos a Truta e o 
“Paiche” (Pirarucu).
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Principais recursos
Nos últimos cinco anos alguns produtos mais dinâmicos, como a Tilápia e a 
Lula, tiveram uma queda no ano de 2011, outros tiveram uma projeção com 
tendência à alta.

 
Produção
A produção pesqueira começou a crescer de forma desacelerada a partir do 
ano de 2007, até cair em 2009 e 2010; como a atividade pesqueira também 
está focada na exportação, a demanda dos produtos pesqueiros caiu como 
resultado	da	crise	financeira	de	2008.	No	entanto,	no	ano	de	2011	a	produ-
ção conseguiu se recuperar e cresceu quase 30%.
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Minas e Hidrocarbonetos

Principais regiões/centros produtores.
A produção de minas é realizada principalmente em Cajamarca, Cusco, 
Junín, Apurímac, Moquegua e Cerro de Pasco, já a produção de hidrocarbo-
netos é realizada principalmente em Piura e Cusco.

Principais recursos
O gás natural foi o produto que teve uma melhor estimativa, já que para o ano 
de 2011 foi projetado um crescimento de 53,7%; já para a prata foi feita uma 
estimativa de queda de 10,4%.
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Produção
A produção de minas e de hidrocarbonetos teve uma queda nos anos de 
2010 e 2011, depois de 3 anos consecutivos de crescimento. Houve uma 
estimativa de crescimento para os dois últimos anos, devido ao aumento dos 
preços internacionais dos metais, no entanto, o volume produzido caiu.

 

Manufatura

Na última década o setor industrial e de manufatura peruano teve uma 
expansão sustentável junto com a crescente economia. Espera-se que a 
economia continue crescendo a passos largos, assim o setor de manufatura 
deveria apresentar uma recuperação do difícil período que atravessou depois 
da	crise	financeira	internacional.	O	setor	engloba	várias	áreas	de	futuro,	tais	
como têxteis, produção de alimentos e agricultura, e serviços de valor agre-
gado derivados do desenvolvimento do amplo setor de minas.
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Produção
No Peru a manufatura vem aumentando no decorrer dos últimos 7 anos; 
embora no ano de 2009 tenha apresentado uma diminuição, no ano de 2010 
chegou-se a uma produção de S/. 31.440 milhões no ano de 2011, este 
número foi ultrapassado, chegando aos S/. 33.193 milhões.

 
Em 2011 o setor recebeu um grande impulso, devido ao dinamismo do sub-
setor primário (12,4%), diante do forte crescimento do segmento industrial 
de produção de farinha, óleo e conservas de pescado e outros, ocasionados 
pelas grandes quantidades da pesca de anchoveta e melhores condições 
oceanográficas.

Projeta-se que para o ano de 2012 o setor manufatureiro apresente um cres-
cimento, com um índice interanual de 4,8%, devido ao avanço da manufatura 
não primária (5,0%) e primária (3,5%). 

Espera-se que na manufatura não primária haja mais dinamismo por parte 
das indústrias de bens intermediários e bens de capital, diante de uma recu-
peração do setor da construção (cimento, metais de uso estrutural, pinturas, 
entre outros) estimulado pelo investimento público e um moderado ritmo 
de crescimento do investimento em maquinário e equipamento por parte do 
setor privado. No entanto, espera-se que a indústria de bens de consumo 
cresça em um ritmo menor, diante do fraco dinamismo das exportações de 
têxteis e confecções para os Estados Unidos. 

O desempenho da manufatura não primária continuará marcado pelo com-
portamento da indústria têxtil e de confecções, assim como pelas indústrias 
conexas do setor da construção (metais de uso estrutural, cimento, outros 
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metais, etc.) tudo isto, pelo acelerado crescimento da atividade de constru-
ção e pela indústria de veículos automotores e outros veículos (carrocerias 
para ônibus e motocicletas). 

Por outro lado, a manufatura primária será estimulada pelo crescimento 
da produção de farinha e óleos de pescado e por uma grande produção da 
indústria de metais preciosos e não ferrosos.
Em 2011 as exportações manufatureiras chegaram a US$ 6.252 milhões, 
apresentando um crescimento interanual de 25,4%, na sua maioria estimu-
lado pelos grandes envios da área industrial, de produtos químicos, têxteis e 
confecções, minerais não metálicos e de outros produtos.
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Principais produtos
Entre os principais produtos manufatureiros temos os mais e os menos 
dinâmicos. Entre os mais dinâmicos, de acordo com as projeções para este 
ano, estão as motocicletas e os veículos automotores, que crescerão 39,8% 
e 22,1%, respectivamente. Pelo lado dos menos dinâmicos, estão os fertili-
zantes e as confecções, que crescerão entre 15% e 10%, respectivamente.

Construção

Produção
O setor da construção representa 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e 
desempenha um papel importante na geração de emprego no país, já que 
emprega 6% da População Economicamente Ativa (PEA).

No ano de 2011 o setor da construção apresentou um desempenho ruim ao 
registrar um crescimento de 3,43%, considerando que em 2010 houve um 
crescimento de 17,43%. Para o ano de 2012 foi projetado um crescimen-
to que teve como base o reinício das obras de infraestrutura, adiadas pelo 
governo anterior, como o Aeroporto Internacional de Chinchero em Cusco, o 
início das obras do Metropolitano 2, o projeto Via Parque Rímac, as amplia-
ções das plantas das principais fábricas de cimento do país e uma importan-
te carteira de projetos pertencentes à rede viária nacional.

Além	disso,	o	fluxo	de	investimento	no	item	imobiliário	no	que	diz	respeito	à	
construção	de	escritórios	e	moradias	continuaria	dinâmico	devido	ao	déficit	
em infraestrutura e ao aumento da demanda.
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Principais produtos
Dentro dos produtos mais dinâmicos do setor da construção, vemos que 
segundo as projeções para o ano de 2012 as barras de construção e as 
atividades	de	edificação	na	cidade	de	Lima	Metropolitana	crescerão	13,0%	e	
12,8%, respectivamente. Por outro lado, nos produtos menos dinâmicos, as 
indústrias básicas de Ferro e Aço apresentaram índices negativos de cresci-
mento.

A produção no setor da construção tem aumentado durante os últimos sete 
anos, em 2011 chegou ao valor de S/.14.620 milhões.
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Comércio

Produção
O setor de comércio representa 15,3% do Produto Interno Bruto (PIB) e 
participa na economia oferecendo emprego para 10% e 26% da População 
Economicamente Ativa (PEA), no setor de serviços pessoais e não pessoais, 
respectivamente.

No ano de 2011 o setor de comércio cresceu 8,83% graças ao bom desem-
penho do consumo privado e aos investimentos realizados pelos grandes 
“retails” (varejistas) ao longo do ano anterior. De fato, entre os meses de 
janeiro e agosto de 2011 foram inaugurados 11 supermercados, 2 lojas de 
departamentos, 4 lojas de materiais de construção (bricolagem) e 4 lojas de 
acessórios e eletrodomésticos, em nível nacional, além da abertura de três 
centros comerciais e a ampliação de outros dois estabelecimentos. 

A expansão do comércio varejista dinamizou o setor e também o comércio 
de automotores. Isto gerou um efeito “arrastão” nas atividades de manuten-
ção e reparo de veículos.
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Para o ano de 2012 foi previsto que o setor de comércio iria crescer 5,0%, 
graças à dinâmica do consumo privado e à demanda interna. No entanto, o 
ritmo de crescimento da demanda interna será inferior ao de 2011, diante de 
uma menor expectativa de crescimento da economia peruana. 

A menor atividade econômica do país obedece a uma fraca expansão da 
economia mundial. Não obstante, a atividade comercial seria estimulada 
por grandes investimentos em projetos ligados ao setor “retail” (varejista). 
Particularmente, o mercado de centros comerciais do país enfrenta uma 
expansão devido à baixa penetração do setor “retail” (varejista) nas vendas 
totais, em comparação a outras cidades da América Latina. 

No que diz respeito ao comércio de automotores, detém mecanismos neces-
sários para evidenciar índices de crescimento que giram em torno de 15% 
anual, sustentado em um baixo nível de penetração do parque automotivo 
peruano	e	acompanhado	das	diversas	alternativas	de	financiamento	(taxa	de	
juros do crédito veicular inferiores às de consumo e preços mais baixos para 
os seguros de veículos).

O	dinamismo	do	setor	tem-se	refletido	nos	melhores	resultados	da	produção	
gerada pelo setor de comércio, atingindo para si, no ano de 2011, uma pro-
dução	de	S/.	34.251	milhões;	o	que	seria	justificado	pelo	avanço	do	comér-
cio “retail” (varejista), que compreende principalmente os supermercados.

 
Principais produtos
Dentro da dinâmica de produção do setor é possível ver que de acordo com 
as projeções o mercado de motocicletas cresceria a um índice de 32,6%, 
seguido pelo de Home Centers com 17,3%, pelos supermercados com 17% 
e não muito atrás estão as lojas de departamentos com 14,5%.
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Serviços

Nos últimos cinco anos a participação do setor serviços representou 39,2% 
do	PIB,	influenciada	pela	dinâmica	do	mercado	interno.	Para	o	ano	de	2011	
a participação foi de 41,3%, incluindo os serviços de eletricidade e de água, 
que representaram cerca de 2% do PIB.

Principais serviços
No ano de 2011 houve um crescimento de 18,7% nos serviços de seguros e 
de 14,3% na telefonia móvel, que respondem pelo grande aumento da ativi-
dade comercial dos últimos cinco anos. Também houve a estimativa de um 
aumento de 11,8% para o turismo receptivo e um aumento de 11,2% para o 
transporte aéreo de carga.

Principais regiões
O setor de serviços é desenvolvido em todo o Peru, principalmente nas cida-
des ou povoados onde existe uma atividade comercial mais intensa.
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Produção 
Nos últimos cinco anos o setor de serviços apresentou um crescimento con-
tínuo;	apesar	da	crise	financeira	do	ano	de	2008,	este	setor	teve	um	cresci-
mento de 4,03% no ano de 2009, isto demonstra que esse crescimento foi 
em função das necessidades da demanda interna. Nos anos de 2010 e 2011 
as taxas de crescimento duplicaram com relação ao ano de 2009, sendo de 
7,40% e 8,52%, respectivamente.

 

2.3 Moeda e finanças

Considerando os dados do último ano, a moeda local (PEN) continuou sendo 
cotada. Isto ocorreu em um ambiente onde a aversão ao risco global tem di-
minuído bastante. Além disso, existe um fortalecimento dos ativos peruanos 
que a torna atraente, assim sendo, espera-se que a moeda local continue se 
fortalecendo no ano de 2012. 
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O ritmo da desdolarização das carteiras domésticas teve uma aceleração. A 
isto se somou o aumento das posições curtas em US$ por parte do público 
no mercado a termo (forward) e uma maior por parte dos investidores es-
trangeiros por bônus soberanos. Finalmente, as grandes empresas do setor 
real	da	economia	estariam	começando	a	ser	financiadas	diretamente	do	
exterior para, entre outras coisas, aproveitar as baixas taxas de juros interna-
cionais e driblar o custo do encaixe. 

O próprio caminho para a baixa da taxa de câmbio poderia incentivar a conti-
nuação da desdolarização da carteira, dando um feedback ao processo. Den-
tro deste contexto, o Banco Central continuará ativo no mercado de câmbio, 
moderando o ritmo que fortalecerá o PEN. 

Taxa de câmbio

A taxa de câmbio no país é controlada através da compra e venda de dólares 
no mercado de câmbio. Considerando que nosso mercado é dolarizado, as 
mudanças que ocorrem nas taxas de câmbio afetam as decisões do con-
sumidor nacional e das entidades públicas e privadas. No decorrer do ano 
a taxa de câmbio manteve-se em queda devido à forte cotação da moeda 
nacional	e	estima-se	que	no	final	do	mês	de	dezembro	de	2012	chegará	a	S/.	
2,6. 

Dentro deste contexto, o Banco Central interveio no mercado de câmbio a 
fim	de	moderar	a	cotação	da	moeda	local,	comprando	dentro	do	ano	apro-
ximadamente cerca de US$ 8 bilhões (16% do saldo de reservas internacio-
nais	líquidas	no	final	do	ano	de	2011).
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Atualmente o mercado de câmbio do Peru é determinado pela oferta e pela 
demanda. O Banco Central de Reservas do Peru intervém ocasionalmente, 
somente para estabilizar o índice de desvalorização ou cotação da moeda 
peruana comparada ao dólar norte-americano ou para evitar movimenta-
ções especulativas de curto prazo para a taxa de câmbio. Os investidores 
têm liberdade para trocar a moeda local por moeda estrangeira a preços de 
mercado e não é necessário ter autorização governamental para realizar a 
compra e venda de moeda estrangeira.

Existência de taxas diferenciadas

De	acordo	com	o	novo	Regulamento	para	a	Avaliação	e	Classificação	do	
Devedor e a Exigência de Provisões (Resolução SBS N° 11356-2008), que 
entrou	em	vigor	a	partir	do	mês	de	julho	do	ano	de	2010,	a	classificação	
dos	créditos	foi	modificada,	estabelecendo	as	definições	que	se	indicam	a	
seguir:
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•	 Créditos Corporativos: Outorga-
dos em favor de pessoas jurídi-
cas com vendas anuais superio-
res aos S/. 200 milhões nos dois 
últimos anos, de acordo com 
os	demonstrativos	financeiros	
anuais mais recentemente audi-
tados. Adicionalmente, conside-
ram-se os créditos soberanos, 
os concedidos a entidades do 
setor público (incluindo governos 
locais e regionais), a intermedi-
ários de valores, a empresas do 
sistema	financeiro,	a	patrimônios	
autônomos de seguro de crédito 
e a fundos de garantia.

•	 Créditos para Grandes Empresas: 
Outorgados em favor de pesso-
as jurídicas com vendas anuais 
superiores aos S/. 20 milhões, 
mas não superiores aos S/. 200 
milhões nos dois últimos anos, 
ou em favor de devedores que 
tenham mantido, no último ano, 
emissões de instrumentos repre-
sentativos da dívida no mercado 
de capitais.

•	 Créditos para Médias Empresas: 
Outorgados em favor de pessoas 
jurídicas que têm um endivida-
mento	total	no	sistema	financeiro	

(SF) superior aos S/. 300 mil 
nos últimos seis meses e não 
cumprem as características para 
serem	classificadas	como	corpo-
rativas ou grandes empresas.

•	 Créditos para Pequenas Em-
presas:	Destinados	a	financiar	
atividades de produção, co-
mercialização ou prestação de 
serviços, outorgados em favor 
de pessoas naturais ou jurídicas, 
cujo endividamento total em SF 
(sem incluir créditos hipotecários 
para a moradia) é superior aos 
S/. 20 mil, mas não superior 
aos S/. 300 mil nos últimos seis 
meses.

•	 Créditos para Micro Empresas: 
Destinados	a	financiar	atividades	
de produção, comercializa-
ção ou prestação de serviços, 
outorgados em favor de pes-
soas naturais ou jurídicas, cujo 
endividamento em SF (sem 
incluir créditos hipotecários para 
a moradia) não são superiores 
aos S/. 20 mil nos últimos seis 
meses.

•	 Créditos de Consumo: Outorga-
dos em favor de pessoas natu-
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rais,	com	a	finalidade	de	atender	
pagamentos de bens, serviços 
ou gastos não relacionados à 
atividade empresarial.

•	 Créditos Hipotecários para a 
moradia: Outorgados em favor 
de pessoas naturais para a 
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aquisição, construção, refração, 
remodelação, ampliação, me-
lhorias e subdivisão de moradia 
própria, sempre que esses 
créditos sejam outorgados com 
o amparo de hipotecas devida-
mente registradas.
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Sistema financeiro e bancário

O	sistema	financeiro	é	formado	pelo	
conjunto de instituições bancárias, 
financeiras	e	outras	empresas	e	
instituições de direito público ou 
privado, devidamente autorizadas 
pela Superintendência do Sistema 
Bancário, Seguros e AFP, que operam 
na	intermediação	financeira.

É o conjunto de instituições encarre-
gadas	da	circulação	do	fluxo	mone-
tário, cuja principal tarefa é canalizar 
o dinheiro dos depositantes para 
aqueles que desejam fazer investi-
mentos produtivos. As instituições 
que cumprem este papel são chama-
das de “Intermediários Financeiros” 
ou “Mercados Financeiros”.

O	sistema	financeiro	peruano	inclui	
diferentes classes de instituições que 
captam depósitos: bancos, empre-
sas	financeiras,	caixas	municipais	de	
poupança e crédito, caixas rurais e o 
banco da Nação, que é uma entidade 
do estado que realiza fundamental-
mente operações do setor público.
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No ano de 2007 chegou-se a um 
superávit de US$ 1.521 milhões na 
conta corrente da balança de pa-
gamentos, no entanto, nos últimos 
quatro anos seguintes essa conta 
contemplou	déficits.	Observa-se	
que	o	maior	déficit	ocorreu	no	ano	
de 2008, isto pode ser explicado 
pela ocorrência de uma deterioração 
na balança comercial. Para o ano 
de	2009	a	conta	financeira	a	longo	
prazo do setor privado somou US$ 
4.200 milhões.

Balança de pagamentos

Durante	o	ano	de	2011	o	déficit	exis-
tente na conta corrente da balança 
de pagamentos foi de US$ 3.341 
milhões, equivalentes a 1,9% do 
PIB, diminuindo com referência ao 
observado no ano de 2010, quando 
o	déficit	foi	de	2,5%	do	produto.	Este	
resultado	reflete	um	maior	superávit	
na balança comercial como conse-
quência do crescimento das expor-
tações pelo maior volume, tanto 
de produtos tradicionais como de 
produtos não tradicionais.
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Reservas Internacionais

A liquidez total dos ativos para o mês de maio de 2012 foi de US$ 56.945 
milhões, nível que dá à economia peruana uma grande capacidade de res-
posta	diante	de	possíveis	choques	reais	e	financeiros,	esse	nível	representa	
30,2 por cento do PIB. Estes níveis de cobertura de reservas internacionais 
posicionam-se entre os mais altos da região.
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Finanças públicas

No ano de 2011 as receitas correntes do governo central passaram para 
15,5% do PIB, superior em 0,7 pontos percentuais ao obtido no ano de 
2010. Dentro das receitas tributárias que aumentaram, destacou-se o impos-
to de renda, que demonstrou um crescimento maior estimulado por grandes 
pagamentos em conta, tanto de pessoas naturais como jurídicas. Os grandes 
pagamentos em conta das pessoas naturais estavam vinculados ao cresci-
mento do emprego, assim como aos grandes pagamentos por distribuição 
de utilidades. No que diz respeito aos grandes pagamentos de pessoas 
jurídicas,	foram	os	setores	de	intermediação	financeira,	comércio,	hidrocar-
bonetos e manufatura os que lideraram o crescimento.

 
No que diz respeito às receitas tributárias, no ano de 2006 eram de US$ 
45.806 milhões, já no ano de 2011 chegaram a US$ 75.539 milhões. No 
que diz respeito às receitas não tributárias, também foi possível observar um 
aumento, já que no ano de 2006 foram de US$ 7.229 milhões e no de 2011 
de US$ 12.725 milhões. 
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Risco País

Considerando o que se tem apresentado até a metade do presente ano de 
2012, o risco país do Peru diminuiu em 26 pontos básicos com referência 
ao mês de maio, posicionando-se em 182 pbs, no Brasil o risco país chegou 
até 213 pbs; o que é equivalente a uma redução de 25 pbs, a Colômbia tam-
bém viu o seu risco ser diminuído em 33 pbs, posicionando-se em 216 pbs, 
assim como o México, onde caiu 26 pbs e se posicionou em 216 pbs.
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Os bônus soberanos dos países emergentes estão registrando uma maior 
demanda perante os menores riscos recebidos pelos investidores, induzindo 
a uma substituição de bônus de economias avançadas (ocidente) por ativos 
de economias emergentes, com menor exposição à crise. A demanda de bô-
nus dos países emergentes também foi estimulada pelo anúncio da Reserva 
Federal dos Estados Unidos (FED) no sentido de manter sua taxa de referên-
cia ente 0 e 0,25% até o ano de 2014.
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III - COMÉRCIO EXTERIOR

3.1. Evolução recente: considerações gerais

Evolução no período de 2007-2011

Nos últimos cinco anos as importações apresentaram um bom desenvol-
vimento,	isto	significa	que	há	mais	compras	de	mercadorias	estrangeiras	
feitas pelos agentes econômicos nacionais que se encarregam de produzir e 
comercializar	estes	produtos	em	cada	setor	econômico,	com	a	finalidade	de	
satisfazer as necessidades da população.

Durante o período de 2007 a 2011 foi possível observar um crescimento 
quase que sustentado no que diz respeito às importações, já que no ano de 
2009	diminuíram	devido	ao	impacto	mundial	provocado	pela	crise	financeira	
dos Estados Unidos.
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As exportações tiveram um bom 
resultado, produto de uma grande 
promoção internacional para os 
produtos das “pymes” (pequenas 
e médias empresas), mais acordos 
internacionais e melhor qualidade 
dos produtos, tornando-os mais 
competitivos e incentivando para que 
mais empresas possam exportar. 

As exportações tradicionais, que for-
mam três quartos das exportações 
totais,	são	fortemente	influenciadas	
pelas exportações de minérios, que 
tem	crescido	significativamente	
a partir do ano de 2005 com as 
exportações de cobre e zinco. Estas 
exportações são seguidas pelo pe-
tróleo e seus derivados, os produtos 
pesqueiros e agrícolas.

Enquanto as exportações não 
tradicionais, que formam quase um 
quarto das exportações totais, foram 
crescendo de acordo com a capta-
ção da atenção de mais mercados 
externos, os produtos agropecuários 
são	os	de	maior	influência	nesta	
classe de exportações, já que detêm 
produtos como a páprica, o abacate, 

a alcachofra, a manga, a uva, entre 
outros, os quais nos últimos anos 
têm apresentado um grande alcance 
em nível internacional.

3.2. Origem e destino

As importações

Considerando os principais acordos 
comerciais que o Peru mantém, é 
possível observar que a maior parti-
cipação em valores CIF é consegui-
da através do TLC com a América 
do Norte, que inclui os seguintes 
países: Estados Unidos, Canadá e 
México, chegando aproximadamente 
aos US$ 9.311 milhões, seguido 
pelo Acordo de Bangcoc com apro-
ximadamente US$ 7.816 milhões e 
o Mercado Comum do Sul com US$ 
4.628 milhões.

Dentro dos principais blocos eco-
nômicos é possível observar uma 
tendência crescente nos últimos 5 
anos, a qual foi interrompida na crise 
econômica do ano de 2009.
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De	acordo	com	as	áreas	geográficas,	as	importações	que	ocorreram	nos	úl-
timos cinco anos mostram que os principais produtos importados pelo Peru 
são fornecidos pelos países da América, tais como os Estados Unidos, Bra-
sil, Chile, entre outros. No ano de 2011 eles somaram US$ 19.772 milhões, 
o que representa um aumento de 25,1% com referência ao ano de 2010. Os 
países da Ásia, tais como a China, o Japão, a Coréia do Sul, somam aproxi-
madamente US$ 12.346 milhões em importação e representam o segundo 
maior grupo cujos produtos são importados pelo Peru. 
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A aquisição dos produtos, tanto de consumo como bens semimanufatura-
dos, são provenientes dos Estados Unidos, China, Brasil, Equador e Argen-
tina. Estes países concentram aproximadamente 53% do total das importa-
ções. Dentro dos que representam os cinco principais países fornecedores 
estão os Estados Unidos, representando 37%, a China com 35%, o Brasil 
com 12%, o Equador com 10% e a Argentina com 9%. 
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As exportações

Nos últimos anos as exportações peruanas experimentaram níveis recorde, 
tendo como principais destinos dos produtos peruanos: China, Suíça, Esta-
dos Unidos, Canadá, Japão, Chile, Alemanha e Coréia do Sul. É possível ob-
servar que a tendência de aumento das exportações foi mantida, exceto nos 
Estados Unidos, Japão e Chile. O valor total das exportações para a China foi 
de US$ 6.963 milhões, já para a Suíça foi de US$ 5.937 milhões.
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Tecelagem peruana.
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Os principais países de destino das exportações peruanas concentram 
aproximadamente 67% do total das exportações. A China representa 23%, os 
Estados Unidos 19%, a Suíça 19%, o Canadá 14% e o Japão 7%.

 

3.3. Composição de acordos com os produtos

As importações

Segundo dados da Sunat, no ano de 2011 as importações apresentaram um 
valor de US$ 37.731 milhões, e estavam estruturadas de acordo com os se-
guintes itens: bens de consumo, matérias-primas e produtos intermediários, 
bens de capital e materiais de construção e diversos.

Entre os principais produtos que são importados pelo Peru estão os óleos 
crus de petróleo o de mineral betuminoso, produtos que apresentaram uma 
recuperação considerável logo após a crise de 2008. Para o ano de 2011 
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as importações deste produto somaram US$ 3.664 milhões CIF, com um 
aumento de 36% com referência ao ano de 2010. 

Igualmente, os óleos de petróleo ou de mineral betuminoso (exceto os óleos 
crus) apresentaram uma queda no ano de 2008, no ano seguinte consegui-
ram se recuperar e no ano de 2011 tiveram um valor CIF de US$ 972 mi-
lhões, o valor mais alto dos últimos cinco anos.
Outros principais produtos são os veículos com motor de êmbolo (pistão) 
alternativo ensamblado, o milho amarelo, outros óleos de petróleo ou de 
mineral betuminoso (exceto os óleos crus) e os telefones móveis (celulares), 
o valor destes últimos teve um aumento de 38% em 2011.
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Exportações

Segundo a Sunat, no ano de 2011 o valor das exportações foi de US$ 46 
bilhões, devido a que todos os setores tiveram um comportamento positi-
vo, sendo o setor agrícola o que apresentou um maior crescimento, com 
72,67%.

As exportações tradicionais, que formam três quartos das exportações to-
tais,	estão	fortemente	influenciadas	pelas	exportações	de	minerais,	as	quais	
cresceram	significativamente	com	as	exportações	de	cobre	e	zinco.	Estas	
exportações são seguidas pelo petróleo e seus derivados, pelos produtos 
pesqueiros e agrícolas.

No que diz respeito às exportações não tradicionais, elas formam quase um 
quarto das exportações totais, foram crescendo à medida que foram cativan-
do a atenção de mais mercados externos; os produtos agropecuários são os 
que	mais	influenciam	neste	tipo	de	exportações,	já	que	se	trata	de	produtos	
como a páprica, o abacate, a alcachofra, a manga, a uva, entre outros, pro-
dutos que nos últimos anos têm conseguido um alcance bem maior em nível 
internacional.

Os principais produtos exportados pelo Peru são: ouro; minérios de cobre; 
cátodos	e	secções	de	cobre	refinado;	minérios	de	chumbo	e	seus	derivados;	
farinha de pescado; e café, que tiveram uma recuperação considerável depois 
da crise de 2008, exceto o ouro que manteve sua trilha de crescimento na 
época da crise. No ano de 2011 as exportações deste produto somaram 
US$10 bilhões, com um aumento de 36% com referência ao ano de 2010. 
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IV - RELAÇÕES ECONÔMICO-COMERCIAIS BRASIL-PERU

4.1 Comércio bilateral

Acontecimentos recentes

Ao longo da história, o intercâmbio comercial existente entre o Peru e o 
Brasil teve como resultado um saldo superavitário para o Brasil, que diminuiu 
no ano de 2011, caindo para US$ 886 milhões.

No ano de 2011 as exportações do Peru para o Brasil chegaram a um valor 
de US$ 1.267 milhões, com um crescimento de 33,4%; as importações 
cresceram 11,4% e chegaram a um valor de US$ 2.430 milhões. De acordo 
com estes valores, o saldo da balança comercial com o Brasil apresentou 
um resultado negativo de US$ 1.163 milhões, inferior ao do ano de 2010. Já 
o intercâmbio comercial cresceu 18,1%, a um valor de US$ 3.698 milhões.

 
No que diz respeito às exportações do Brasil para o Peru, elas chegaram 
a um valor de US$ 2.263 milhões, produto de um crescimento de 12%, já 
as importações alcançaram um valor de US$ 1.376 milhões e cresceram 
51,6%. Estes resultados somam um saldo de US$ 886 milhões na balança 
comercial, também inferior ao do ano de 2010. O intercâmbio comercial 
cresceu 24,3%, passando para US$ 3.639 milhões. Temos que ressaltar que 
a diferença dos valores existentes deve-se à forma em que são registrados 
os valores, já que o Peru considera valores CIF para as importações e o 
Brasil registra somente valores FOB.
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Participação do Peru nas exportações e importações totais do Brasil
De acordo com as importações totais brasileiras os produtos importados 
peruanos têm uma baixa participação de 0,6% no total importado em 2011. 
Considerando o lado total das exportações brasileiras que têm como destino 
o Peru, há uma participação de 0,9% do total em 2011, considerando que a 
participação do Peru no comercio brasileiro é menor, comparando o ano de 
2007 com o de 2011 pode-se observar que houve uma recuperação, princi-
palmente no que diz respeito às importações. 
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Sobre as importações do Brasil por blocos econômicos, as importações 
para	o	bloco	da	Cooperação	Econômica	da	Ásia	e	Pacífico	(APEC)	apresen-
taram um valor de US$ 117.185 milhões, maior ao dos outros blocos. Em 
segundo lugar estão as importações para o bloco dos países em desenvolvi-
mento com US$ 113.638 milhões e em terceiro lugar estão as importações 
para o bloco da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), com US$ 113.089 milhões. 

 
No que diz respeito às exportações, o principal bloco de destino é o dos pa-
íses em desenvolvimento, com um valor de US$ 145.507 milhões, seguido 
pela APEC com US$ 118.008 milhões e depois pelos países desenvolvidos, 
com US$ 105.719 milhões.
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Composição do Comércio Bilateral

Os produtos que são comercializados com o Peru são agrupados em Produ-
tos Básicos, Manufaturados, Semimanufaturados e Operações Especiais. 

Importações

Os produtos básicos importados tiveram uma tendência de crescimento e de 
recuperação, passando de 207 milhões de dólares no ano de 2010 para 467 
milhões de dólares no ano de 2011. Igualmente, os produtos semimanufatu-
rados são os que têm uma maior participação (47%), que teve uma evolução 
crescente, chegando aos 645 milhões de dólares em 2011. 

Ao longo dos últimos anos a participação foi variando, já que no ano de 
2007 e de 2009 os produtos manufaturados eram os que mais se importa-
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vam (60%), já nos últimos dois anos os produtos mais importados foram os 
semimanufaturados. Por outro lado, os produtos básicos mantiveram uma 
média na participação dos últimos 5 anos.

 
Exportações

Os produtos básicos exportados apresentaram uma tendência crescente, 
com exceção do ano de 2009, quando foram afetadas pela crise econômica, 
mas conseguiram se recuperar passando de US$ 2.020 milhões em 2010 
para US$ 2.262 milhões em 2011. Os produtos manufaturados são os que 
também apresentaram uma grande participação nas exportações do ano de 
2011 (82%), a qual teve uma evolução crescente chegando aos US$ 1.852 
milhões no ano de 2011. 

Ao longo destes últimos anos a participação dos produtos manufaturados 
teve destaque, já que são os que mais se tem exportado e ultrapassam 75% 
do total exportado para o Peru. Nos últimos 5 anos os produtos básicos, se-
mimanufaturados e as operações especiais foram mantidos em seus níveis 
de participação. Destes últimos, foram os produtos básicos os que tiveram 
uma participação de 14%, os semimanufaturados de 4% e as operações 
especiais menos de 1%. 
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Os	principais	produtos	exportados	por	empresas	brasileiras,	classificadas	
de acordo com a Nomenclatura Comum, Mercosul, para o Peru, é possível 
observar que os principais produtos exportados pelo Brasil no ano de 2011 
são os óleos crus de petróleo,  que somam US$ 186,3 milhões, artigos para 
veículos, tais como chassis e cabines, que somam US$ 147,3 milhões, entre 
outros, como se pode ver no quadro abaixo, segundo dados da SECEX. A 
evolução das exportações brasileiras no valor FOB tem sido regularizada de 
acordo com a essência do produto. 
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Os produtos importados do Peru 
pelas empresas brasileiras são 
aqueles derivados da mineração e 
que guardam relação com o ouro, 
a prata e o cobre. Por exemplo, os 
cátodos	de	cobre	refinados,	sulfatos	
de minérios de Zinco e de cobre. 
Igualmente, os produtos de algodão, 
tais como as camisas, e também as 
azeitonas destacam-se como princi-
pais produtos importados do Peru no 
ano de 2011.  

A evolução dos principais produtos 
importados é diferente, já que ocor-
reram mudanças nos preços dos 
minérios internacionais. Em geral, 
estes produtos têm uma tendência 
crescente, devido à categoria do 
Peru, de ser um país de minas e um 
dos principais produtores de ouro do 
mundo. 

Principais 20 produtos importados 
do Peru – NCM (Milhões de Dólares 
FOB)

Cátodos	de	cobre	refinados	/	suas	
secções, em bruto; óleos crus de 
petróleo; sulfetos de minérios de 
zinco; sulfetos de minérios de cobre; 
prata em formas brutas; fosfato de 
cálcio, naturais sem moer; camisas 

de linha de algodão, para homens; 
azeitonas preparadas ou em con-
serva, exc. vinagre; arame de cobre; 
zinco eletrolítico, em lingotes; lacas 
corantes e suas preparações; óxidos 
de zinco (branco de zinco); carmim 
de cochinilha (matéria corante); 
fibras	acrílicas	ou	modacrílica,	“car-
cadas”	para	fios;	outras	preparações	
e conservas, de outros pescados; 
hidróxido de sódio em dissolução 
aquosa (cloro de soda cáustica); ca-
misas, etc., de linha de algodão, para 
mulheres; e outros livros, folhetos e 
impressos similares.

4.2 Investimentos bilaterais

Investimento direto do Brasil no 
Peru

O investimento direto do Brasil no 
Peru cresceu consideravelmente em 
comparação ao de anos anteriores, 
devido à abertura comercial. No ano 
de 2011 este investimento ultrapas-
sou um bilhão de dólares, mas ainda 
está abaixo dos principais investi-
mentos estrangeiros que ocorrem 
no Peru, como o que é realizado 
na Espanha, no Reino Unido e nos 
Estados Unidos. 
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As projeções indicam que os investimentos brasileiros no Peru poderiam 
somar mais de US$ 15 milhões nos próximos cinco anos. Atualmente estes 
investimentos estão concentrados principalmente nos setores de minérios, 
petróleo, petroquímica, energia elétrica, siderurgia e fertilizantes (fosfatos). 
No entanto, são previstos mais de US$ 10 bilhões em investimentos brasilei-
ros na agricultura e manufaturas, tais como têxteis e confecções e constru-
ção. As empresas brasileiras olham cada vez com mais interesse a possibi-
lidade de se instalar no Peru e desde aqui exportar para grandes mercados, 
como os Estados Unidos e a China, com os quais já assinou um Tratado de 
Livre Comércio (TLC). 
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No ano de 2011 a participação do Brasil foi de 5% no total do investimento 
estrangeiro direto no Peru. O principal destino desse investimento concen-
trou-se no setor de minérios, com 69%, seguido pela indústria, com 20%, 
pela construção, com 5%, pelo petróleo, com 3% e outros setores com 3%. 
Projeta-se que o investimento brasileiro irá investir consideravelmente dentro 
do Peru nos próximos anos, em comparação com outros anos, devido ao 
ambiente de negócios que se apresenta no interior do Peru. 
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Investimento direto do Peru no Brasil

No ano de 2008 o investimento peruano no Brasil chegou a aproximadamen-
te US$ 429 milhões. Este investimento ocorreu principalmente na extração 
de minérios. A tendência nos indica que no ano de 2009 a IED foi notada-
mente reduzida, segundo dados do Banco Central do Brasil.

Por outro lado, nos anos de 2009 e 2008 os investimentos peruanos con-
centraram-se na extração de estanho, representando a maior participação 
nesses anos. Esses investimentos também se concentraram nos itens de 
alimentos	do	setor	de	refrigerantes	gaseificados	e	bebidas	light	que	já	inves-
tem no Rio de Janeiro, Bahia e Manaus. É importante indicar que o setor de 
serviços também tem apresentado uma receita considerável no Brasil, pode-
mos citar os serviços odontológicos. Segundo informações da Embaixada do 
Brasil no Peru, há um prognóstico de que os investimentos peruanos teriam 
um aumento e que no ano de 2012 chegariam aproximadamente a um bilhão 
de dólares.

No Brasil os investimentos estrangeiros tiveram um aumento como partici-
pação do capital. Eles chegaram a atingir US$ 563.757 milhões no ano de 
2011, segundo informações do Censo de Capitais Estrangeiros no Brasil. 
Isto explicaria que esse investimento foi triplicado em comparação ao ano 
de 2006, quando os investimentos estrangeiros chegaram a US$ 193.838 
milhões. 
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O país que mais investiu no Brasil foi a Holanda, com uma participação de 
28%, seguido pelos Estados Unidos, com 19%, pela Espanha 12% e Luxem-
burgo, com 5%. Estes investimentos indicam que os principais investimentos 
ultrapassam os US$ 50 bilhões e chegam a atingir US$ 162 bilhões, como o 
que foi investido pelos Países Baixos no ano de 2011.  É de longe o país que 
mais recebeu em matéria de investimento direto na América Latina e um dos 
cinco primeiros países de destino desses investimentos no mundo.

 
4.3 Principais acordos econômicos com o Brasil

Associação Latino-americana de Integração (ALADI)

O marco jurídico global, constitutivo e regulador desta associação, é o Tra-
tado de Montevidéu de 1980, que estabelece os seguintes princípios gerais: 
pluralismo em matéria política e econômica; convergência progressiva de 
ações parciais em direção à formação de um mercado comum latino-ameri-
cano;	flexibilidade;	tratamentos	diferenciais	com	base	no	nível	de	desenvol-
vimento dos países membros; e multiplicidade nas formas de acordos nos 
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instrumentos comerciais. Uma das 
fortalezas desta associação é o de-
senvolvimento de acordos de coope-
ração	com	órgãos	financeiros	(BID,	
OMC,	UNCTAD),	com	seu	financia-
mento são realizadas consultorias 
externas, cursos para negociadores, 
oficinas	regionais	sobre	comércio	
de bens, serviços, desenvolvimento 
científico	e	tecnológico,	alfândegas,	
nas quais o Peru participa ativamen-
te.
A Direção Geral da Comunidade Sul 
Americana e da Comunidade Andina 
do Ministério das Relações Exte-
riores, é a entidade que coordena a 
participação do Peru no âmbito da 
ALADI. 

A ALADI propicia a criação de uma 
área de preferências econômicas na 
região,	com	a	finalidade	de	conseguir	
um mercado comum latino-america-
no, através de três mecanismos: 

• Preferência Tarifária Regional 
(PAR)

• Acordo de Alcance Regional 
(AAR)

• Acordo de Alcance Parcial (AAP)

Assim sendo, o Peru já assinou 
vários Acordos de Alcance Parcial, 

entre os quais se destacam os acor-
dos de complementação econômica 
assinados com o México (ACE Nº 
8), com o Chile (ACE Nº 38) e com o 
MERCOSUL (ACE Nº 58).

Acordo de Complementação Econô-
mica Nº 58

Acordo assinado dentro das bases 
da Associação Latino-americana de 
Integração (ALADI), com o objetivo 
de estabelecer um marco jurídico e 
institucional de cooperação e integra-
ção econômica e física que contribua 
com a criação de una zona de livre 
comércio através de um programa 
de liberação comercial que possa 
facilitar a livre circulação de bens e 
serviços entre os países membros.

O ACE 58 estabelece disposições e/
ou compromissos sobre diversos 
temas, entre os quais constam o 
Programa de Liberação Comercial, 
o Regime de Origem, o Trato Na-
cional, as Medidas Antidumping e 
Compensatórias, Práticas Restritivas 
para a Livre Concorrência, Aplicação 
e Utilização de Incentivos para as 
Exportações, Resguardos, Solução 
de Controvérsias, Valoração Adu-
aneira, Normas e Regulamentos 
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Técnicos, Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, Medidas Especiais, Promo-
ção e Intercâmbio de Informação Comercial, Serviços, Investimentos e Dupla 
Tributação,	Propriedade	Intelectual,	Transporte,	Complementação	Científica	e	
Tecnológica, e Administração e Avaliação do Acordo.

No dia 17 de fevereiro de 2006 o Peru assinou um Tratado com o governo 
da República Federativa do Brasil para evitar a dupla tributação e prevenir 
a	evasão	fiscal	com	relação	ao	imposto	de	renda,	que	já	foi	aprovado	pelo	
Congresso da República do Peru e está disponível no site do Ministério da 
Economia e Finanças – MEF.
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4.4 Linhas de crédito dos bancos 
brasileiros 

Manter empresas brasileiras com-
petitivas dentro do mercado inter-
nacional, esse é o objetivo primário 
do governo do Brasil, e desde o ano 
de 1990 o BNDES tem participado 
no esforço de manter um ambiente 
competitivo baseado no mercado 
para os exportadores brasileiros. 
Dessa forma, os bancos oferecem 
incentivos	financeiros	para	a	área	de	
comércio exterior e para a internacio-
nalização de empresas com custos 
e prazos diferenciados, dentro deste 
marco estão as linhas de crédito 
para as exportações brasileiras. 

ACC/ACE

O ACC - Adiantamento Sobre Contra-
to de Câmbio (Anticipo sobre Contra-
to de Cambio) é um adiantamento de 
recursos em moeda nacional para o 
exportador, a causa das exportações 
que serão realizadas no futuro. 

O ACE - Adiantamento Sobre Cam-
biais Entregues (Avances sobre 
Moneda Extranjera Entregado) é um 
adiantamento de recursos em moeda 
nacional para o exportador após a 

entrega dos bens no exterior, atra-
vés da transferência dos direitos do 
Banco do Brasil. 

Direcionado às empresas ou produ-
tores exportadores com negócios no 
exterior e que necessitam de capital 
de	trabalho	e/ou	recursos	para	finan-
ciar a fase de produção (ACC) ou de 
comercialização (ACE).

Objetivo

Financiar as exportações para apoiar 
a produção de bens no pré-embar-
que (ACC) e sua comercialização no 
pós-embarque (ACE); 

O ACC / ACE é um produto de 
financiamento	com	recursos	de	
banqueiros estrangeiros (incluídas as 
agências do Banco do Brasil), trans-
feridos	aos	bancos	que	financiam	
exportadores brasileiros. 

Ações implementadas pelo Banco 
do Brasil
A	massificação	do	produto	através	
de sua inclusão na Internet, as-
sim como da melhora da gestão e 
da competitividade do produto. A 
diversificação	das	linhas	externa	s	de	
financiamento.
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Principais vantagens 
• Taxas de juros internacionais 

– obtenção de recursos para pro-
duzir bens destinados à exporta-
ção	a	um	baixo	custo	financeiro.

• Adiantamentos de até 100% 
do valor da exportação, com 
pagamento em até 750 dias do 
pré-embarque (ACC) e pós-
-embarque (ACE).

• O capital de trabalho até 360 dias 
antes do embarque do produto 
exportado (ACC).

• As vendas ao exterior realiza-
das a prazo, com liquidação do 
contrato de câmbio previsto até o 
último dia útil do mês 12 poste-
rior ao embarque de mercadorias 
ou da prestação do serviço, são 
recebidas em efetivo pelo expor-
tador (ACE).

• Isenção do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras – IOF.

• Possibilidade de contratar inter-
net - ACC / ACE Automático – 
com agilidade e segurança.

• A forma de entrar em contato 
com os agentes é através de 
Executivos de Serviço ao Cliente 
ou acessando o site do Banco 
do Brasil, onde são expostas as 
características e condições das 
linhas de crédito que oferece a 

fim	de	estimular	as	exportações	
brasileiras.

Pré-Pagamento de Exportação 
(Pago adiantado)

Trata-se	de	uma	operação	de	fi-
nanciamento para os exportadores 
brasileiros no pré-embarque, com a 
finalidade	de	oferecer	capital	de	tra-
balho para permitir suas vendas ao 
exterior, direcionado a exportadores 
clientes do Banco do Brasil.

Objetivo
Financiar as exportações na fase de 
pré-embarque – operações com um 
prazo médio de 2 a 3 anos.
Os recursos são proporcionados 
pelos órgãos externos do Banco ou 
pelos banqueiros estrangeiros.
Complementa o ACC, quando ele não 
atende as necessidades do exporta-
dor brasileiro.

Ações implementadas pelo Banco 
do Brasil
Atuar proativamente com os princi-
pais exportadores brasileiros.
Eliminação/redução do risco de 
cumprimento, estabelecer o foco nas 
empresas com provada capacidade e 
rendimento expressivo.
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Vantagens
• Recursos de corto ou largo prazo 
para	financiar	seu	processo	de	
produção; 

• Taxas de juros competitivas com 
aquelas que são praticadas no 
mercado internacional; 

• Segurança e rapidez nas opera-
ções.

Programa de Financiamento de 
Exportações – PROEX

Trata-se de um programa do Go-
verno Federal do Brasil, e vem a ser 
o principal instrumento de suporte 
para as exportações brasileiras de 
bens	e	serviços,	com	financiamen-
to a taxas de juros favoráveis e a 
longos prazos. A taxa de juros e a 
LIBOR,	fixa	ou	variável.	O	Banco	do	
Brasil	S.A.	atua	como	agente	finan-
ceiro responsável pela gestão do 
PROEX. Direcionado às empresas 
brasileiras, de qualquer tamanho, ex-
portadoras de bens e serviços, tendo 
como	beneficiário	de	compensações	
instituições	financeiras.

Criada	com	a	finalidade	de	dar	condi-
ções de exportação comparáveis às 
do mercado internacional, o progra-
ma está disponível em duas formas 

de	funcionamento:	o	financiamento	e	
a compensação.

Financiamento
O	financiamento	direto	ao	exportador	
ou importador brasileiro, com fundos 
obtidos da Tesouraria Nacional. Este 
tipo de apoio direciona-se principal-
mente a atender as micro, pequenas 
e médias empresas.

Direcionado aos exportadores 
brasileiros de bens e serviços cujas 
receitas brutas anuais cehgam até os 
US$ 600 milhões.

Principais vantagens: 
• Prazo: de 60 dias a dez anos, 
definido	de	acordo	com	o	valor	
dos bens ou a complexidade do 
serviço.

• Parte	financiada	até	100%	do	
financiamento	das	exportações	
com um prazo de dois anos e até 
85% das exportações nos outros 
casos.

• Taxas de juros no mercado inter-
nacional.

• Pagamento em parcelas men-
sais, iguais e consecutivas.

• Não há nenhum valor ou quanti-
dade mínima de mercadorias por 
operação de embarque.
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• Garantias - aval, garantia, carta 
de crédito de uma instituição 
financeira	de	primeira	linha	ou	
um seguro de crédito para a 
exportação.

Compensação
Neste caso as exportações brasilei-
ras	são	financiadas	pelas	instituições	
financeiras	estabelecidas	no	país	ou	
no exterior e pelo PROEX, parte dos 
encargos	financeiros,	a	fim	de	que	
as taxas de juros sejam equivalentes 
às internacionais.

Principais vantagens
• As	características	do	financia-

mento (o tempo e a porcentagem 
financiada,	com	taxa	de	juros	e	
garantias) podem ser livremente 
acordadas entre as partes e não 
necessariamente coincidem com 
as condições de compensação.

• Prazo: De 60 dias a dez anos, 
definidos	de	acordo	com	o	valor	
dos bens ou a complexidade dos 
serviços prestados;

• Porcentagem igualada, até 85% 
das exportações;

• O pagamento à entidade de 
crédito é feito através da emis-
são de Notas do Tesouro, Série I 
(NTN-I)

BNDES-EXIM

Trata-se de uma linha de crédito para 
a exportação (pós-embarque) e a 
produção para a exportação (pré-
-embarque),	com	financiamento	do	
Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social-BNDES. O 
Banco do Brasil é um dos principais 
atores	financeiros	no	BNDES-EXIM.
É direcionado a empresas que expor-
tam e importam bens e serviços de 
produtos brasileiros.
Os	produtos	financiados	são	prefe-
rencialmente aqueles que têm um 
maior valor agregado, a lista destes 
produtos está disponível no site do 
BNDES.

Modalidades

Pré-embarque
• Automóveis:	financiamento	para	

um período de 450 dias para a 
produção de automóveis para 
exportação.

• Indústria	de	Calçado:	financia	a	
produção de bens na indústria de 
calçados destinados à exporta-
ção. 

• Empresa	Âncora:	financia	até	
18 meses a exportação indireta 
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dos bens produzidos por micro, 
pequenas e médias empresas, 
realizadas através de uma em-
presa Âncora. 

• Especial: relacionado ao au-
mento esperado nas vendas ao 
exterior pelo titular do recurso.

Fase Pós-embarque (financiamento 
para a comercialização)
• Financia a venda de bens e 

serviços no exterior até 12 anos, 
através do desconto de fatu-
ras (promissórias ou letras de 
câmbio) ou cessão de créditos 
(os cartões de crédito) na forma 
das exportações ou de crédito do 
comprador.

4.5 Matriz de oportunidades

Os principais produtos importados 
pelo Peru estão entre os que são 
mais importados pelo Brasil, tais 
como combustíveis, máquinas, 
aparelhos e material elétrico, assim 
como os veículos, tratores, cereais, 
entre outros. 

Entre os anos de 2007 e 2011 o 
crescimento médio das importações 
peruanas do Brasil foi de 22,7%, 

já o crescimento das exportações 
brasileiras para o mundo cresceu 
8,3%. Considerando os principais 
produtos importados do mundo pelo 
Peru podemos observar que esta 
demanda mundial indicaria um nicho 
de negócio para empresários brasi-
leiros.

Tanto é assim que produtos como o 
combustível, minérios, óleos mi-
nerais têm apresentado um cresci-
mento nas exportações brasileiras 
e possuem uma grande parcela de 
participação no mercado nacional, 
mas a importação destes produtos 
não cresceu consideravelmente 
como tem acontecido com as ma-
nufaturas de fundição, de ferro ou de 
aço. Por outro lado podemos obser-
var que tanto a importação peruana 
como a exportação brasileira de 
materiais plásticos, tem crescido em 
um ritmo considerável. A participa-
ção deste produto está crescendo no 
que diz respeito aos outros, assim 
sendo, é uma boa oportunidade de 
negócio.
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V - ACESSO AO MERCADO

5.1. Sistema tarifário

Estrutura das tarifas de importação

A administração alfandegária no 
território peruano divide-se em zona 
primária	(espaço	geográfico	des-
tinado à execução das operações 
alfandegárias) e zona secundária 
(circunscrição territorial onde uma 
determinada alfândega exerce juris-
dição).

Classificação	de	mercadorias
No	Peru	a	classificação	de	merca-
dorias é elaborada de acordo com 
a Nomenclatura Tarifária Comum da 
Comunidade Andina (NANDINA), que 
toma como base o sistema harmoni-
zado	de	designação	e	codificação	de	
mercadorias. 

A NANDINA compreende códigos, 
subcódigos, notas de seção, de ca-
pítulo e de subcódigos, notas com-
plementares, assim como algumas 
regras gerais para sua interpretação.

Estrutura de subcódigos
Os	dois	primeiros	dígitos	identifi-
cam o capítulo; os quatro primeiros 
dígitos indicam o código do sistema 

harmonizado; os seis primeiros 
dígitos	identificam	o	subcódigo	do	
sistema harmonizado e os oito pri-
meiros dígitos formam o subcódigo 
NANDINA. O subcódigo nacional é 
composto acrescentando dois dígi-
tos ao subcódigo NANDINA, assim 
sendo, nenhum produto poderá ser 
identificado	na	tarifa	de	alfândegas	
sem que sejam mencionados os dez 
dígitos.

Na NANDINA as mercadorias são 
identificadas	com	os	oito	(8)	dígitos	
do correspondente código numérico. 
Para o caso de uma mercadoria sem 
subcódigo subdividida, os dígitos 
sétimo (7º) e oitavo (8º) serão zeros 
(00).

Os Países membros da Comunida-
de Andina podem criar subcódigos 
nacionais	para	a	classificação	de	
mercadorias, com um nível de deta-
lhamento superior ao da NANDINA, 
sempre e quando esses subcódigos 
sejam	registrados	e	codificados	em	
um nível superior ao do código nu-
mérico de oito (8) dígitos da NANDI-
NA; também podem ser introduzidas 
notas complementares nacionais. No 
entanto,  em suas tarifas nacionais 
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não podem ser introduzidas diretrizes 
que	modifiquem	a	importância	ou	o	
alcance das notas legais da seção, 
capítulo o subcódigos, das notas 
sub-regionais complementares, dos 
textos de código o subcódigo, nem 
das normas generais de interpreta-
ção da nomenclatura.

Normas para a aplicação da tarifa de 
alfândegas.

• Todas as mercadorias impor-
tadas do Peru estão sujeitas ao 
pagamento dos direitos tarifários 
de acordo com o seu corres-
pondente subcódigo nacional 
da Tarifa de Alfândegas, exceto 
aquelas que estão sujeitas a 
regimes especiais de importação 
estabelecidos pela lei ou acordos 
internacionais.

• Os direitos tarifários são de cará-
ter Ad Valorem, aplicáveis sobre 
o valor CIF das mercadorias. 

• Entende-se por “envase” os 
acondicionamentos e o material 
acessório que protege as mer-
cadorias ou que se utilize para 
separar pacotes os volumes 
dentro dos próprios veículos.

• As mercadorias usadas são va-
loradas de acordo com a legisla-

ção alfandegária vigente.
• Consideram-se como amostras 

sem valor comercial as merca-
dorias importadas cujas caracte-
rísticas sejam somente expostas 
ou mostradas e que careçam de 
valor comercial, elas estão livres 
de direitos tarifários. Não são 
consideradas mostras sem valor 
os produtos químicos puros, 
drogas, artigos de toucador, 
licores (mesmo que venham em 
envases em miniatura) e merca-
dorias proibidas.

Lima - San Isidro
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Estrutura tarifaria
Toda mercadoria importada está sujeita ao pagamento da Tarifa Ad Valorem, 
cuja base tributária é o valor CIF alfandegário determinado segundo o Acordo 
do Valor da OMC.

As taxas tributárias possuem três níveis: 0%, 6% e 11%.

 

Bases de incidência e bases de cálculo dos impostos
O direito tarifário (tarifa Ad Valorem) é calculado sobre o valor CIF das 
mercadorias, sendo ele sua base tributária, já outros direitos ou impostos 
têm uma base tributária diferente, que pode ser o valor CIF das mercadorias 
somado aos direitos alfandegários ou o valor dos direitos alfandegários, 
entre outras bases.

As mercadorias importadas provenientes de países com os quais o Peru 
mantém acordos bilaterais ou regionais acolhem-se a um regime tarifário 
preferencial.  

Também existem isenções de pagamento do IGV e do Imposto Seletivo ao 
Consumo, entre os quais constam os que se indicam a seguir: 
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• As empresas localizadas nos de-
partamentos de Loreto, Ucayali, 
Madre de Dios, San Martín e 
Amazonas.  

• As empresas que se estabele-
çam nos Centros de Exportação, 
Transformação, Indústria, Co-
mercialização e Serviços (CETI-
COS) – CETICOS de Ilo, Matara-
ni, Tacna e Paita.  

Estrutura geral das taxas no Tari-
fário.
De acordo com o tipo de bem é pos-
sível diferenciar as taxas de tarifas 
para todos os subcódigos no Peru, 
entre os quais é interessante indicar 
que aos Bens de Capital que entram 
no país são gravados com 0% de Ad 
Valorem. Para o caso dos Bens de 
Consumo, em média a tarifa gravada 
é 5,6%, já para os Bens Intermediá-
rios a tarifa é em média de 3,2%.

Estrutura tarifária para os 20 
principais produtos importados do 
Brasil.
Com o acordo ALADI-ACE 58 
existente entre o Peru e o grupo de 
países formado pelo Brasil, Argenti-
na, Uruguai e Paraguai, foi possível 
melhorar as porcentagens liberadas 
da tarifa Ad Valorem para a grande 

maioria dos produtos, no entanto, 
muitos deles possuem uma tarifa 
base zero dentro da estrutura tarifária 
do Peru, assim sendo, os países que 
assinaram o acordo têm a opção de 
se acolher diretamente à tarifa base.

Preferências tarifárias derivadas 
dos acordos comerciais

Regime ALADI

A Associação Latino-americana de 
Integração (ALADI) foi assinada em 
12 de agosto de 1980, em Montevi-
déu, Uruguai. Também é conhecida 
como Tratado de Montevidéu 1980 
(TM80). Tem como países mem-
bros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Cuba, Equador, México, 
Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e 
Venezuela, representando em con-
junto 20 milhões de quilômetros 
quadrados e mais de 510 milhões de 
habitantes. 

O TM80 busca expandir seu campo 
de ação para o restante da América 
Latina, isto poderá ser conseguido 
através de acordos com outros 
países do continente e a inclusão de 
outros países latino-americanos, por 
exemplo, em 26 de agosto de 1999 
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foi realizada a primeira adesão na 
associação, na qual Cuba é incluída 
como país membro. Igualmente, o 
Panamá foi incluído em 10 de maio 
de 2012. Também é considerada a 
cooperação horizontal com outros 
grupos de integração do mundo.

Objetivos
A ALADI tem como objetivo ime-
diato a continuação do processo de 
integração, que promove um desen-
volvimento econômico social harmô-
nico e equilibrado da região, e tem 
como	objetivo	final,	em		longo	prazo,	
o estabelecimento de um mercado 
comum latino-americano. 

Princípios
Cada princípio tem uma explicação, 
que forma a base para os objetivos 
da ALADI:
• Pluralismo. É a vontade dos 

países membros para sua inte-
gração.

• Convergência. É a multilaterali-
zação progressiva dos acordos 
de alcance parcial, através de 
periódicas negociações entre 
os países membros, em função 
do estabelecimento do mercado 
comum latino-americano.

• Flexibilidade. É a capacidade 

para permitir a celebração de 
acordos de alcance parcial, regu-
lada de forma compatível com a 
consecução progressiva de sua 
convergência e o fortalecimento 
dos vínculos de integração.

• Tratamentos diferenciais. São es-
tabelecidos sobre a base de três 
categorias de países, que devem 
ser integrados levando em conta 
suas características econômicas 
e estruturais. Esses tratamentos 
devem ser aplicados em um 
determinado grau aos países de 
desenvolvimento intermediário 
e de forma mais favorável aos 
países de menor desenvolvimen-
to econômico relativo.

• Multiplicidade. Permite possibi-
litar diferentes formas de pacto 
entre os países membros, em 
harmonia com os objetivos e 
funções do processo de integra-
ção, utilizando todos os instru-
mentos que sejam capazes de 
dinamizar e ampliar os mercados 
em nível regional.

Funções básicas
• Promover e regular o comércio 

recíproco.
• Consolidar a complementação 

econômica.
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• Desenvolver as ações de coo-
peração econômica que levem a 
uma ampliação dos mercados.

Outros impostos e gravames para a 
importação

Adicionalmente ao Ad Valorem, tam-
bém serão aplicados os seguintes 
tributos:

Direitos Corretivos Provisórios Ad 
Valorem
São medidas corretivas aplicadas 
pelo Peru aos países membros da 
Comunidade Andina e que são de 
caráter não discriminativo, segundo 
o Acordo de Cartagena. 
A taxa tributária é de 29% Ad Valo-
rem CIF.

Direitos Específicos - Sistema de 
Faixa de Preços
Este tributo grava as importações 
dos produtos agropecuários, tais 
como milho, arroz, açúcar e leite 
(produtos marcadores e vinculados).

Fixa direitos variáveis adicionais e 
descontos tarifários de acordo com 
os níveis de preços, piso e teto, que 
são determinados com base nas 
tabelas alfandegárias vigentes na 

data da numeração da DUA de im-
portação, onde são estabelecidos os 
preços CIF de referência da quinzena 
anterior a essa data, em  dólares dos 
Estados Unidos da América (US$) 
por cada tonelada métrica.

A adição dos direitos variáveis adi-
cionais aos direitos Ad Valorem CIF, 
incluída a sobretaxa tarifária adicio-
nal, não podem exceder a Tarifa Tipo 
Básico imposta no Peru diante da 
OMC, para os subcódigos nacionais 
incluídos no Sistema de Faixa de 
Preço. 
A taxa tributária é variável.

Imposto Geral às Vendas – IGV
Todas as importações estão sujeitas 
a este tributo. A base tributável é 
constituída pelo valor CIF alfandegá-
rio determinado segundo o Acordo 
do Valor da OMC, adicionando os 
direitos tarifários e outros impostos 
que gravam a importação.
A taxa tributária é de 16%.

Imposto de Promoção Municipal – 
IPM
Este tributo grava a importação de 
mercadorias atribuídas ao IGV. Neste 
caso, a base tributável é a mesma do 
IGV.
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A taxa tributária é de 2%.

Imposto Seletivo ao Consumo – ISC
O ISC grava a importação de bens 
específicos:	combustíveis,	licores,	
veículos novos e usados, bebidas 
gaseificadas	e	cigarros.	Este	imposto	
é aplicado em três sistemas.

a) Sistema ao valor.  A base tribu-
tável é constituída pelo valor CIF 
aduaneiro mais os direitos tarifários 
para importação. A taxa tributária é 
variável.
b)	Sistema	específico.	Neste	caso	
a base tributária é constituída pelo 
volume importado expresso em 
unidades de medida. A taxa tributária 
é variável.
c) Sistema de preço de venda ao 
público. A base tributária é constitu-
ída pelo preço de venda ao público 
sugerido pelo importador multiplica-
do pelo fator 0.840.

Este imposto é determinado através 
da aplicação da taxa estabelecida no 
Item C do Novo Anexo IV do Texto 
Único Ordenado (TUO) da Lei de 
Imposto Geral às Vendas e Imposto 
Seletivo ao Consumo, sobre a base 
tributável.

Direitos Antidumping e Compensa-
tórios

Os direitos antidumping aplicam-se 
a determinados bens, cujos preços 
causem ou ameacem causar prejuízo 
à produção peruana, já os direitos 
compensatórios aplicam-se para 
compensar qualquer subsídio conce-
dido, direta ou indiretamente, no país 
de origem, quando isto também gere 
um prejuízo para a produção perua-
na. O Instituto Nacional de Defesa da 
Concorrência e da Proteção da Pro-
priedade Intelectual (INDECOPI) deve 
emitir uma resolução para ambos os 
casos. 

A base tributável é a quantia para a 
qual passa o valor FOB consignado 
na Fatura Comercial ou com base na 
quantia	fixa	por	peso	ou	por	preço	
unitário.

5.2. Regulamentação das ativida-
des de comércio exterior

Regulação geral

Política geral de importação
O Peru tem uma política de comércio 
internacional liberal, portanto, não 
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tem regimes protecionistas; somente são aplicadas medidas que salvaguar-
dem a produção nacional das mercadorias importadas que possam gerar 
algum prejuízo.

A entidade supervisora é a Superintendência Nacional de Alfândegas e de Ad-
ministração Tributária (SUNAT), que tem como principais funções arrecadar, 
administrar	e	fiscalizar	os	tributos	internos	(exceto	os	tributos	municipais),	
assim como também controlar as atividades de comércio exterior dentro do 
território aduaneiro.

Incentivos às Importações
No Peru a importação de bens de capital com tarifa zero é bastante incen-
tivada, assim como alguns derivados do petróleo. Os setores que mais se 
beneficiam	com	estas	medidas	são	os	da	construção	e	agricultura.

Normas administrativas de importação
Estas normas são amparadas pela Lei Geral de Alfândegas e seu regulamen-
to, assim como pelo Procedimento Geral “Importação para o consumo” e 
pelo	Procedimento	específico	“Despacho	Simplificado	de	Importação”,	os	
quais tem como origem e data o que se detalha a seguir:
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Licenças de importação
De acordo com a SUNAT, no Peru 
não existem procedimentos admi-
nistrativos referentes a licenças de 
importação	,	já	que	a	finalidade	é	
facilitar os trâmites para a realiza-
ção da importação, tanto que uma 
pessoa natural pode realizar uma 
importação sem problemas, sem ter 
que recorrer a um agente de interme-
diação.

Importações proibidas
De acordo com a resolução emitida 
pela SUNAT, são proibidas as seguin-
tes importações: 
• Produtos pirotécnicos. 
• Resíduos ou dejetos perigosos 

ou radioativos. 
• Praguicidas Organoclorados.
• Vestidos e calçados usados. 
• Material em que seja ou que 

apareça mutilado o território 
nacional. 

• Fontes radioativas de Ra 226 
para uso médico.

• Bebidas fabricadas no exterior 
que levem a denominação de 
Pisco (aguardente de uva) ou 
outra que inclua essa palavra. 

• Animais bovinos e seus subpro-
dutos, tais como farinha, carne, 
etc., afetados com encefalopatia 

espongiforme bovina. 
• Bens de importação restringida 
• Equipamentos para estações 

transmissoras radioelétricas. 
• Textos	geográficos	ou	publica-
ções	cartográficas.	

• Armas, munições, acessórios 
e peças de reposição que não 
sejam de guerra. 

• Explosivos de uso civil e conexo
• Produtos e insumos químicos 

que interferem na elaboração de 
pasta de cocaína e outros. 

• Nitrato de Amônia e elementos 
para sua elaboração. 

• Produtos farmacêuticos genéri-
cos e de marca.

• Produtos hidro biológicos. 
• Produtos e subprodutos de 

origem vegetal e animal, assim 
como	espécimes	da	flora	e	da	
fauna	silvestre	(requerem	certifi-
cados	fitossanitários	e	zoossani-
tários do Peru). 

• Praguicidas agrícolas e substân-
cias	afins.	

• Restos humanos.

Medidas antidumping e compensa-
tórias
São medidas que se aplicam para 
corrigir as distorções que são gera-
das no mercado pelas práticas de 
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dumping e subvenções; têm a con-
dição de multa e não estão sujeitas 
a nenhuma classe de descontos. Por 
exemplo, no caso do Brasil, o INDE-
COPI aplicou medidas antidumping 
para os tecidos de algodão tipo Drill 
desde o ano de 2006, que tiveram 
um preço de venda inferior ao do seu 
mercado de origem.

Eventuais ações de represálias 
comerciais
Até o presente momento o Peru não 
teve ações de represálias comerciais 
com nenhum país.

Eventuais medidas restritivas
Estas medidas serão aplicadas quan-
do existam produtos importados que 
não cumpram os padrões de qualida-
de sanitários ou que gerem prejuízos 
à produção nacional. 

Importações por via postal
Estas importações correspondem 
ao recebimento de cartas, postais, 
pequenos pacotes, documentos de 
valor, remessas, cassetes, disquetes, 
CDs, entre outros. Todos entram sem 
pagamento de direitos tarifários até 
um valor FOB de US$ 2.000. 

Importação de material publicitário
O material publicitário entra no 
país de forma eventual, para uso 
em eventos, feiras, exposições ou 
mercadorias, sem pagar direitos 
tarifários.

Regulação Específica

Normas técnicas e autoridades 
competentes
No Peru existem autoridades com-
petentes que atuam no controle, 
análise, avaliação, outorgamento de 
certificados,	licenças,	entre	outras	
responsabilidades, que assegurem a 
sanidade e qualidade das mercado-
rias que serão comercializadas.

a)Direção Geral de Saúde Ambiental 
(DIGESA).

A DIGESA é uma dependência do 
Ministério da Saúde, cujas funções 
são:
• Estabelecer os requisitos e 

procedimentos para o registro 
sanitário e habilitar plantas. 

• Certificar	a	condição	sanitária	
dos produtos exportados desti-
nados ao consumo humano.
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Trâmites
Para as mercadorias importadas é 
necessário obter os seguintes docu-
mentos:
• Solicitação única de comércio 

exterior.
• Comprovante de pagamento.

b) Serviço Nacional de Sanidade 
Agrária (SENASA)

O SENASA é uma dependência do 
Ministério da Agricultura, cujas 
funções são:

• Certificar	o	estado	fitossanitário	
e zoossanitário dos estabeleci-
mentos dedicados à produção 
agrária, incluindo aqueles que 
embalam produtos para a expor-
tação de acordo com os reque-
rimentos de sanidade agrária do 
país importador. 

• Realizar	a	certificação	fitos-
sanitária e zoosanitária, prévia 
inspeção, de plantas e produtos 
vegetais, animais e produtos de 
origem animal.

• Certificar	os	insumos	agrários	
destinados à exportação. 

Trâmites
O	SENASA	outorga	as	licenças	fitos-

sanitárias e zoosanitárias de impor-
tação,	com	a	finalidade	de	informar	e	
autorizar o importador e a Autoridade 
Oficial	competente	do	país	expor-
tador, sobre os requisitos ou condi-
ções sanitárias vigentes que devem 
ser cumpridas pelas mercadorias de 
origem animal e vegetal no momento 
de entrar no Peru. Os trâmites são 
realizados em qualquer repartição do 
SENASA.

c) Instituto Tecnológico Pesqueiro do 
Peru (ITP)

O ITP é uma dependência do Minis-
tério da Produção, cuja principal fun-
ção é realizar a inspeção e vigilância 
em todas as etapas das atividades 
pesqueiras e aquícolas, de produtos 
pesqueiros provenientes dessas 
atividades, assim como a habilitação 
sanitária dos estabelecimentos para 
a realização da pesca e aquicultura.

d) Direção Geral de Medicamentos, 
Insumos e Drogas (DIGEMID).

A DIGEMID é uma dependência do 
Ministério da Saúde, cujas funções 
são:
• Suspender e cancelar o registro 

sanitário de produtos farma-
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cêuticos	e	afins	que	atentem	
contra as medidas de segurança 
sanitária.

• Formalizar a inscrição, reinscri-
ção	e	modificação	dos	produtos	
farmacêuticos	e	afins	no	registro	
sanitário.

• Normalizar o funcionamento e 
registrar os estabelecimentos 
de fármacos que produzam, 
importem, exportem, distribuam 
e expandam os produtos farma-
cêuticos	e	afins.	

Trâmites
• Protocolo analítico com as espe-
cificações	técnicas	do	produto	
final	sob	controle.

• Técnica analítica para cada um 
dos testes do protocolo; devem 
ser cumpridas as exigências para 
o rotulado e envases.

INDECOPI

O Instituto Nacional de Defesa da 
Concorrência e da Proteção da 
Propriedade Intelectual (INDECOPI), é 
o órgão que se ocupa do desenvolvi-
mento dos padrões para a defesa da 
concorrência e proteção da proprie-
dade intelectual. Também estabelece 
as normas técnicas peruanas em 

conjunto com os representantes de 
todos os setores envolvidos.

A	comissão	que	se	ocupa	de	fixar	os	
padrões tem as seguintes funções:

• Aprovar os padrões técnicos e 
normas petrológicas.  

• Qualificar	as	instituições	técnicas	
e privadas que fornecer a avalia-
ção da conformidade.  

• Defender o libre comércio pro-
movido pela World Trade Organi-
zation.

Empacotamento e etiquetado
O produto deve estar devidamente 
empacotado	e	etiquetado,	especifi-
cado com indicações claras, indi-
cando o nome do produto, materiais, 
peso, data de vencimento, dados da 
empresa fabricante, com seu respec-
tivo RUC (equivalente ao CNPJ). Os 
dados devem constar em espanhol.
Regulador: Sunat Aduanas.

Marcas e patentes
No Peru as marcas e outros sinais 
são registrados de acordo com a 
classificação	da	Organização	Mun-
dial de Propriedades Intelectuais 
(OMPI); o registro de marcas está a 
cargo da Direção de Sinais Distinti-
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vos do Indecopi. 

Consideram-se sinais distintivos 
o nome comercial, o logotipo co-
mercial, a marca coletiva, a marca 
de	certificação	e	denominação	de	
origem. 

Requisitos para registrar uma marca

• Apresentar três vias do formulá-
rio de solicitação corresponden-
te. 

• Indicar os dados do solicitante. 
Quando o trâmite é realizado por 
um terceiro, indicar os dados e 
o endereço de seu domicílio, e 
apresentar uma carta procura-
ção que o autorize a realizar os 
trâmites em nome do titular. 

• Apresentar o sinal que se de-
seja registrar. Quando tratar de 
elementos	gráficos,	devem	ser	
reproduzidas três cópias dos 
elementos (em cores, quando 
houver). 

• Especificar	o	detalhamento	de	
quais são os produtos e/ou ser-
viços que se desejam destacar 
com o sinal, assim como a clas-
se ou classes a que pertencem. 
Para isto deve ser consultada a 
lista	de	classes	de	Classificação	

da OMPI.
• Apresentar a declaração de pa-

gamento do direito de trâmite.

Para o caso das patentes, a Direção 
de Inventos e Novas Tecnologias do 
Indecopi é o órgão encarregado de 
aceitar as solicitações de patentes de 
invento, desenhos industriais, entre 
outros. As patentes serão registradas 
de acordo com três tipos: patente 
de invento, patente de modelo de 
utilidade e o segredo industrial; a 
validade de uma patente de invento 
é de 20 anos e a de uma patente de 
modelo de utilidade é de 10 anos; os 
anos são contados a partir da data 
da apresentação da solicitação.

Requisitos para solicitar patente 

• Pagamento dos direitos de apre-
sentação da solicitação.

• Apresentar a solicitação com o 
código F-DIN-01/1A em formato 
impresso e indicando e anexando 
a seguinte informação:
a.	Dados	de	identificação,	
domicílio e/ou poderes. Para o 
caso de pessoas jurídicas, será 
consignado o Registro Único de 
Contribuintes (RUC). 
b. Nome, domicílio e nacionalida-



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012116

               Como Exportar PERU

de do(s) inventor(es) e título ou 
denominação do invento. 
c. Descrição do invento em idio-
ma castelhano (em 2 vias). 
d. Uma ou mais reivindicações 
em idioma castelhano (em 2 
vias). 
e. Resumo contendo o objeto e 
finalidade	do	invento,	em	idioma	
castelhano (2 vias). 
f. Caso seja necessário:

• Figuras ou desenhos técnicos 
em formato A4 (2 vias). 

• Certificado	de	apresentação.	
• Copia do documento de Cessão 

de Inventores com as assinatu-
ras devidamente legalizadas. 

• Indicação do número de registro 
do Contrato de Acesso e cópia 
do mesmo. 

• Copia do documento que com-
prova a licença de autorização de 
uso de conhecimentos tradicio-
nais. 

• Certificado	de	depósito	de	mate-
rial biológico.

É dado um prazo de 30 dias úteis, 
após o recebimento da ordem de avi-
so, para fazer a publicação no Diário 
Oficial	“El	Peruano”.

Regime de Câmbio

No Peru as mercadorias importadas 
do Brasil não têm restrições dentro 
do regime de câmbio.

5.3. Documentação e formalidades

Documentos para embarque

Registro de Exportação - RE
É um documento eletrônico emitido 
e preenchido no SISCOMEX, dire-
tamente pelo próprio exportador ou 
pelo seu representante legal, com 
objetivo de registrar a transação para 
efeitos de controles governamentais 
nas	áreas	de	comércio,	fiscal,	de	
câmbio e alfandegária.

Nota fiscal
Depois de o registro de exportação 
(RE) ter sido aprovado, o próximo 
passo a seguir é a emissão da nota 
fiscal,	que	deve	ser	apresentada	jun-
to com a mercadoria desde a saída 
do estabelecimento.

Lista de pacotes (Packinglist)
É um documento que descreve 
detalhadamente os produtos que 
serão desembarcados (volumes e 
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conteúdos), emitido pelo exportador 
para ser apresentado no embarque 
das mercadorias, acondicionadas em 
mais de um volume ou em um único 
volume que contenha vários tipos 
de produtos. Esta lista é necessária 
para o desembarque da mercadoria 
e para orientar o importador do país 
de destino.

Conhecimento de embarque (Bill of 
Lading - B/L)
É um documento emitido pela 
empresa de transporte que recebe 
a carga, as condições de transporte 
são uma obrigação a cumprir no 
momento da entrega das mercado-
rias ao destinatário legal, no ponto 
de destino pré-estabelecido. Este 
documento pode ser referente ao 
embarque marítimo, aéreo, terrestre 
por estrada ou ferroviário.

Documentos que requerem autori-
zações no Peru
Estas autorizações podem ser outor-
gadas pelo Serviço Nacional de Sani-
dade Agrária e pelo Instituto Nacional 
de Recursos Naturais (Ministério da 
Agricultura), Direção de Insumos 
Químicos e Produtos Fiscalizados e 
Vice-ministério da Pesca (Ministé-
rio da Produção), Direção Geral de 

Medicamentos, Insumos e Drogas 
(Ministério da Saúde), Direção Geral 
de Controle de Serviços de Segu-
rança, Controle de Armas, Munição 
e Explosivos de Uso Civil (Ministério 
do Interior), INC, Biblioteca Nacional 
ou Arquivo Geral  da Nação (Mi-
nistério da Educação), entre outras 
entidades.

Formalidades de embarque para 
fins fiscais e contábeis
• Contrato de câmbio de exporta-

ções.
• Comprovante de exportação 

(CE).
• Nota	fiscal.
• Certificado	ou	apólice	de	seguro.

Desembaraço alfandegário

Terminais de movimentação
• Zona primária - É a parte do 

território aduaneiro habilitada 
pela autoridade alfandegária, 
onde são realizadas as atividades 
de recebimento, armazenamento, 
movimentação, carga e descarga 
de mercadorias. A zona primária 
compreende os cais e portos 
de serviço público, aeroportos, 
depósitos públicos e privados 
e instalações industriais para 
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processos de aperfeiçoamento 
ativo, os passos de fronteiras ha-
bilitados por normas da Comuni-
dade Andina de Nações (CAN) e 
as vias terrestres permitidas pela 
autoridade alfandegária para o 
traslado da mercadoria.

• Zona secundária - É a parte 
do território alfandegário que 
não contém a zona primária; é 
uma zona não habilitada pela 
autoridade alfandegária para o 
recebimento, armazenamento, 
movimentação, carga e descarga 
de mercadoria.

Documentação
Para que as mercadorias possam 
passar por esta zona devem ter os 
seguintes documentos:
• Declaração do regime aduaneiro, 

para as atividades de importa-
ção, exportação ou trânsito.

• Planilha de envio (para o tras-
lado da carga desde o lugar de 
chegada até o depósito ou zona 
franca na mesma jurisdição 
alfandegária).

• Fatura de nacionalização (não 
exigível).

Documentos exigíveis para o rece-
bimento de mercadorias

Para a entrada do meio de transporte 
da mercadoria, os responsáveis ou 
seus representantes devem entregar 
à alfândega competente os seguintes 
documentos:
• Declaração geral
• Declaração de carga.
• Cópia do conhecimento de em-

barque, guia aérea, aviso postal 
ou carta de porte, corresponden-
te à carga declarada para esse 
lugar.

• Lista de passageiros e tripu-
lantes, seus dados pessoais e 
bagagem.

• Lista de provisões de bordo.
• Guia de malas e envios postais.

A carga destinada a cada porto, 
aeroporto ou terminal terrestre espe-
cífico,	deve	ser	declarada	separada-
mente.

Os documentos exigidos pela SUNAT 
para o despacho normal são:
• Pagamento da DUA.
• Fatura comercial.
• Documento de transporte (Co-

nhecimento de embarque, Guia 
Aérea, Aviso Postal ou Carta 
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Porte, dependendo do meio de 
transporte utilizado).

• Outros documentos requeridos 
de acordo com as disposições 
específicas.

Formalidades legais
Inspeção alfandegária - A inspeção 
consiste na revisão dos registros 
das mercadorias e da documentação 
alfandegária;	verificação	da	infra-
estrutura, áreas e instalações para 
armazenamento.

Recusa de mercadoria
Neste caso, não será permitida a 
entrada de mercadorias restringidas 
ou proibidas. No caso das mercado-
rias restringidas, para proceder à sua 
entrada, serão requeridos documen-
tos que autorizem sua importação, 
assim como a resolução de impor-
tação, declarações, licenças, entre 
outros documentos.

Porto Seco
No território peruano não existe um 
porto	seco	oficial;	no	entanto,	está	
em avaliação a realização de um 
projeto de porto seco em Oroya, já 
que nessa localidade é desenvolvida 
a atividade de mineração e serve 
como via de transporte de alimentos, 

minerais e madeira. Por sua proximi-
dade com a cidade de Lima, ainda 
poderia realizar operações diretas 
com o porto de El Callao. 

5.4. Regimes alfandegários espe-
ciais
 
Admissão, Drawback, Regimes, 
Zona Franca e outros

Admissão temporária para reexpor-
tação no mesmo Estado
Através deste regime permite-se 
que no território alfandegário entrem 
determinadas mercadorias que se 
destinam	a	um	lugar	específico,	para	
serem reexportadas dentro de um 
prazo pré-determinado, essas mer-
cadorias estão sujeitas a suspensão 
do pagamento dos direitos tarifários 
e outros impostos aplicáveis à im-
portação para o consumo.

Admissão temporária para aperfei-
çoamento ativo
Através deste regime permite-se 
que no território alfandegário entrem 
determinadas mercadorias estrange-
ras sujeitas à suspensão do paga-
mento dos direitos tarifários e outros 
impostos aplicáveis à importação 
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para	o	consumo,	trazidas	com	a	fi-
nalidade de serem exportadas dentro 
de um determinado prazo, posterior 
à operação de aperfeiçoamento, 
sob a forma de produtos compen-
sadores. As empresas produtoras 
de bens intermediários submetidos 
a processos de transformação que 
abasteçam localmente as empresas 
exportadoras produtoras podem-se 
acolher a este regime.

As operações de aperfeiçoamento 
ativo consistem em:
• Transformar as mercadorias.
• Elaborar as mercadorias, incluin-

do sua montagem, armado e 
adaptação a outras mercadorias.

• Reparar as mercadorias, incluin-
do sua restauração ou acondi-
cionamento.

Drawback
O	Regime	Simplificado	de	Restituição	
de Direitos Tarifários ou Drawback é 
o regime alfandegário que permite a 
restituição total ou parcial dos direi-
tos tarifários gravados aos insumos 
importados, os quais foram utili-
zados na produção de bens para a 
exportação, incluindo a embalagem. 
A taxa de restituição alfandegária é 
equivalente a 5% do valor FOB da 

exportação.

Requisitos e exigências para acolher-
-se ao Drawback.

O produto exportado sujeito ao bene-
fício deve conter, ou que nele tenha 
sido consumida ou aderida uma 
mercadoria importada, pela qual se 
tenha pagado a totalidade dos direi-
tos tarifários. Para isso, é importante 
assinalar que o exportador pode 
acolher-se ao Drawback ao estar em 
quaisquer das seguintes situações:

a) Quando a mercadoria tenha sido 
importada diretamente da empresa 
exportadora com o correspondente 
pagamento tarifário, isto se deno-
mina importação direta. Exemplo: a 
empresa	exportadora	comprou	fios	
de linha da Índia para as confecções.
b) Quando a empresa exportadora 
tenha adquirido localmente a merca-
doria importada por outra empresa 
com o correspondente pagamento 
tarifário, isto se denomina impor-
tação indireta. Exemplo: a empresa 
exportadora	comprou	fios	de	linha	da	
Índia de uma empresa local.
c) Quando a empresa exportadora 
tenha adquirido localmente a merca-
doria fabricada por outra empresa, 
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feita com material importado com o 
correspondente pagamento tarifário, 
isto se denomina produto interme-
diário. Exemplo: a empresa exporta-
dora	comprou	fios	de	linha	de	uma	
empresa	local	elaborados	com	fios	
de linha da Índia.

Os bens exportados que se podem 
acolher ao Drawback são aqueles em 
que se tenham utilizado matérias-pri-
mas, insumos, produtos intermedi-
ários e partes ou peças importadas, 
cujo valor CIF não ultrapasse 50% do 
valor FOB em dólares norte-america-
nos do produto exportado.

Regime de depósito alfandegário
É um regime aduaneiro transitório 
que se aplica para reduzir os custos 
de importação, permitindo o armaze-
namento de mercadorias estrangei-
ras sem o pagamento de direitos e 
nem de impostos alfandegários. 

Zona Franca
É aquela parte do território nacional 
onde as mercadorias podem entrar 
sem considerar que estão dentro do 
território aduaneiro, para que pos-
sam ser-lhes aplicados os direitos 
tarifários, impostos de importação e 
ouros encargos.

a) Zona Franca de Tacna – ZOFRA-
TACNA

A Zona Franca de Tacna ou ZOFRA-
TACNA é a parte do território nacio-
nal onde as mercadorias introduzidas 
são consideradas como se não 
estivessem em território aduaneiro, 
para efeitos do pagamento das tari-
fas e outros tributos de importação, 
sob um regime especial em matéria 
tributária.

A ZOFRATACNA está constituída 
sobre uma área física dos CETICOS 
de Tacna.  

As mercadorias que não podem 
entrar na ZOFRATACNA são aquelas 
cuja importação é proibida para 
o país, tais como armas e seus 
acessórios, peças de reposição ou 
munições, explosivos ou insumos de 
uso civil, mercadorias que atentem 
contra a saúde ou o meio ambiente e 
contra a segurança.

As mercadorias que podem entrar na 
ZOFRATACNA podem ser provenien-
tes do exterior, do território nacional, 
da Zona de Extensão, dos CETICOS e 
outras zonas francas.
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b) Zona Econômica Especial de Puno 
– ZEEDEPUNO

A Zona Econômica Especial de Puno 
ou ZEEDEPUNO é a parte do terri-
tório nacional onde as mercadorias 
introduzidas são consideradas como 
se não estivessem em território 
aduaneiro, para efeitos do pagamen-
to tarifário e de outros tributos de 
importação, sob um regime especial 
em matéria tributária. Esta zona foi 
criada para a realização de atividades 
industriais, agroindustriais, de pro-
dução em série  e de serviços, para 
contribuir com o desenvolvimento 
socioeconômico sustentável do 
departamento de Puno, promovendo 
o investimento e desenvolvimento 
tecnológicos.

c) Os CETICOS 

Centros de Exportação, Transfor-
mação, Indústria, Comercialização 
e Serviços (CETICOS), estão locali-
zados em áreas consideradas zonas 
primárias aduaneiras de tratamentos 
especiais. A entrada das mercado-
rias provenientes do exterior aos 
CETICOS pode ser feita de acordo 
com as seguintes modalidades:
• Mercadorias desembarcadas nos 

portos de Ilo, Matarani ou Paita, 
destinadas a um dos CETICOS.

• Mercadorias com destino aos 
CETICOS que entrem pela Inten-
dência de Alfândega de jurisdi-
ção diferente. 

• Mercadorias que entrem através 
de usuários da Zona de Comer-
cialização de Tacna, através do 
Posto de Controle Fronteiriço de 
Santa Rosa para os CETICOS.

• Os documentos de embarque 
devem consignar que as merca-
dorias têm como destino algum 
desses CETICOS. 
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VI - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

6.1 Infraestrutura interna

Via terrestre (estrada)

O Peru possui mais de 78.000 km 
de estradas, formados por estradas 
longitudinais, estradas de penetra-
ção e de enlace. De acordo com a 
qualidade da infraestrutura e o tipo 
de veículos que transitam, as vias 
são	classificadas	em	três	catego-
rias: rodovias, estradas asfaltadas e 
caminhos concluídos.

Projetos de expansão da malha

Estrada Interoceânica
A Integração da Infraestrutura Re-
gional Sul-americana (IIRSA) nasce 
como iniciativa multinacional dos 
países sul-americanos, envolvendo 
aspectos econômicos, jurídicos, 
políticos, sociais, culturais e ambien-
tais. 

A Estrada Interoceânica conecta o 
Brasil ao Peru desde o extremo peru-
ano	do	Oceano	Pacífico	até	o	extre-
mo brasileiro do Oceano Atlântico. 
Percorre as três regiões naturais do 

país e teve um custo que ultrapassou 
os US$ 2.800 milhões. Esta estrada 
tem vários trechos, desde diferentes 
zonas (norte, centro e sul).

Composição de fretes e seguros
O cálculo é feito de acordo com 
o peso e volume da mercadoria, 
adicionalmente é levada em conta a 
distância ou a procedência. Para o 
sustento do frete é necessário ter a 
carta de porte terrestre. 

Via ferroviária

O Peru possui um sistema ferroviário 
que conta com uma extensão de 
3.462km Este sistema é administra-
do por duas empresas importantes: 
“Ferrocarril Trasandino S.A.”, que 
tem a seu cargo a rede ferroviária do 
sul e sul oriente do país, que opera 
sobre 980km; “Ferrovías Central 
Andina S.A.”, que tem a rede central 
do país, cuja infraestrutura tem uma 
capacidade de carga de grande esca-
la e é o principal meio de transporte 
de carga de minerais.
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Hidrovias

O Peru é composto por 8.600km de 
rios navegáveis, 2,8km do Lago Titi-
caca e uma extensão de 200 milhas 
frente	ao	mar	do	oceano	Pacífico.	No	
total há 24 portos, dos quais 19 são 
marítimos,	4	fluviais	e	1	lacustre.

Projetos de expansão
Uma parte do total dos portos peru-
anos é administrada pela “Empresa 
Nacional de Puertos S.A.” (ENAPU), 
entidade descentralizada do Ministé-
rio de Transportes e Comunicações 
do Peru, o restante é administrado 
por empresas concessionárias.

Composição de fretes e seguros
O cálculo é feito de acordo com o 
peso e o volume da mercadoria, 
adicionalmente é levada em conta a 
distância ou a procedência. Para o 
sustento do frete, é necessário ter o 
documento o Bill of Lading (BL).

Via aérea

Atualmente a infraestrutura aérea 
tem melhorado devido ao conglome-
rado de viagens, tanto domésticas 
como internacionais, e desta forma 
o governo está dando andamento 

a projetos de expansão da malha, 
infraestrutura e frota, assim como ao 
Aeroporto Internacional de Chinche-
ro,	em	Cusco,	com	a	finalidade	de	
captar um maior número de linhas, 
por causa da demanda turística para 
a cidade de Cusco.

Projetos de expansão da malha, 
infraestrutura e frota
Projeto: Construção do Aeroporto 
Internacional de Chinchero (Cusco)
Inicio da concessão: 2013

Composição de fretes e seguros
O cálculo é feito de acordo com o 
peso e o volume da mercadoria, 
adicionalmente é levada em conta 
a distância ou a procedência. Para 
o sustento do frete é necessário ter 
como documento a carta de porte 
aéreo. 

6.2 Infraestrutura para a importa-
ção / exportação

Portos e conexões marítimas

Principais portos marítimos
Nem todos os portos do Peru estão 
habilitados a atender as necessida-
des de embarcações de grande por-
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te; no entanto, quatro deles tem mais 
disponibilidade para oferecer servi-
ços de embarque e desembarque de 
navios porta-contêineres, tais como 
os portos de El Callao (Callao), Paita 
(Piura), Salaverry (La Libertad) e 
Matarani (Arequipa), sendo o primei-
ro o mais importante.

6.3 Aeroportos e conexões interna-
cionais

Principais aeroportos internacio-
nais
O aeroporto internacional Jorge 
Chávez é o mais importante e é a 
principal via para transportar merca-
doria para outros países. Por estar 
localizado próximo ao porto de El 
Callao facilita os trâmites aduaneiros 
e as operações de carga e descarga.
Os aeroportos internacionais de 
outras cidades do Peru não têm um 
grande número de voos internacio-
nais. 
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Costa do Peru
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7.1 Importância

No Peru as empresas que atuam 
como operadoras de logísticas 
encarregam-se de traçar e oferecer 
os serviços de envio e recebimento 
de mercadorias e também se en-
carregam de traçar e oferecer os 
serviços de envio e recebimento 
de transportes, serviços de Courier 
nacional e internacional, transporte 
de carga, entre outros. As atividades 
oferecidas são organizadas e geren-
ciadas de forma independente para 
cada um de seus clientes. 

Estima-se	que	no	final	do	ano	de	
2012 o número de contêineres 
movimentados através dos portos 
de uso público passe para 1.585,6 
mil TEUs, cifra que representa um 
crescimento anual de 9,7%. Parti-
cularmente, o avanço estimulado 
pelo tráfego destinado à importação 
registrará um crescimento de 14,0% 
até atingir 812,7 mil TEUs; também 
se espera que o tráfego de contêine-
res destinados à exportação registre 
um crescimento interanual de 5,5% 
até 772,9 mil TEUs. 

A estimativa atual considera um 
ambiente econômico internacio-
nal menos dinâmico, devido a que 
os principais sócios comerciais, 
principalmente da Europa, ainda 
se mantêm na expectativa no que 
diz respeito aos efeitos da crise da 
dívida	na	euro-zona,	o	que	influencia	
o ritmo do gasto e investimento dos 
agentes econômicos. 

Uma das consequências do menor 
ritmo de crescimento global é a 
tendência à baixa na cotação das 
principais commodities tradicionais, 
que evoluem dentro do ritmo econô-
mico global, isto afeta diretamente as 
exportações peruanas, já que 70% 
das receitas por exportações são 
produzidas pelos metais. No entanto, 
espera-se que a demanda interna 
mantenha	um	fluxo	de	importações	
estável no período de referência, isto 
irá estimular o tráfego nos portos de 
uso público e privado.

Faz-se pertinente mencionar que 
algumas das empresas de logística 
do Peru também oferecem serviços 
postais. Temos que mencionar que 

VI - LOGÍSTICA
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uma empresa, como operadora de 
logística, tem como base o cuida-
doso e detalhado manejo da infor-
mação no momento de oferecer um 
serviço a um determinado custo, já 
que a empresa, como operadora de 
logística, coordena todas as ativida-
des	de	direcionamento	do	fluxo	dos	
materiais e produtos que são neces-
sários para uma Companhia, desde 
a fonte fornecedora dos materiais até 
sua	utilização	pelo	consumidor	final.	

Por outro lado, as funções desen-
volvidas pelas empresas peruanas, 
como operadoras de logística, são 
as seguintes:
• O serviço de armazenamento, 

que abrange diferentes sistemas 
de gestão, como a distribuição, 
fornecimentos, controle de lotes 
ou número de séries, recebimen-
to,	fracionamento,	classificação,	
localização, pesagem, prepara-
ção dos pedidos, entre outros.

• O serviço de transporte, que 
prioriza melhorar os prazos de 
entrega dando-lhes mais rapidez 
e fácil acesso. Os sistemas estão 
integrados através do intercâm-
bio de informação e têm acessi-
bilidade em tempo real.

• O tratamento informativo é outro 

ponto que deve ser levado em 
consideração, já que nesta etapa 
é	verificada	a	documentação	
gerada pelos remetentes e des-
tinatários, ela será utilizada pelo 
operador logístico.

O serviço dos operadores logísticos 
pode ser dividido em operações 
logísticas internas e operações 
logísticas de comércio exterior, 
embora muitas vezes essas ativida-
des estejam integradas. A logística 
comercial nacional encarrega-se da 
distribuição física das mercadorias, 
produtos em processo ou acabados, 
matéria-prima, entre outros. A logísti-
ca para o comércio exterior realiza 
todos os passos necessários para 
que as mercadorias sejam entregues 
ao exportador ou importador no local 
acordado e na data marcada.

A cadeia logística para o comér-
cio internacional é integrada pelos 
operadores portuários, linhas de 
navios, agentes de carga, agentes de 
alfândega, armazéns (alfandegários e 
temporários) e transportadoras.
 
Na logística interna os operadores in-
ter-relacionam-se com os produtores 
de bens ou empresas comerciais, 
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às quais oferecem o serviço integral 
do processo de comercialização de 
seus produtos, desde o planejamen-
to até o traslado para o intermediário 
(atacadista)	ou	ao	consumidor	final,	
passando	por	um	controle	eficiente	
e efetivo. Os serviços do operador 
logístico permitem reduzir os custos 
e o tempo de entrega, através de sis-
temas	que	simplificam	e	melhoram	o	
processo de distribuição.
 
O sistema bancário relaciona-se 
com a cadeia logística facilitando as 
transações	financeiras	do	proces-
so comercial. As seguradoras têm 

como	finalidade	dar	suporte	econô-
mico em caso de sinistros ou danos 
não esperados para as mercadorias. 
As empresas que fornecem arma-
zéns e os agentes de alfândegas 
encarregam-se da correta execução 
da comercialização internacional. 

O desenvolvimento da infraestrutura 
portuária é um fator determinante na 
eficiência	dos	operadores	logísticos	
nacionais, devido a que o congestio-
namento existente nos portos gera 
sobretaxas, que são repassados para 
os clientes exportadores ou importa-
dores.
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7.2 Armazenamento

Canais de distribuição

Dentro da estrutura do trabalho 
logístico as relações entre as regiões 
e as empresas para o armazenamen-
to dos produtos comercializados é 
centralizada principalmente na cidade 
de Lima.
 
A rede que mobiliza as empresas 
logísticas de todo o país centraliza-
-se nas zonas das capitais conside-
rando e focalizando os polos logís-
ticos secundários, polos logísticos 
principais e as relações logísticas 
consolidadas. Também podem ser 
identificadas	as	regiões	onde	predo-
minam os diferentes polos anterior-
mente mencionados. Há uma grande 
concentração da rede logística nas 
cidades capitais, principalmente em 
Chiclayo, Lima e Arequipa. 

Interconexões no processo de 
armazenamento

É necessário mencionar os terminais 
aéreos presentes nas intermediações 
do Aeroporto Internacional Jorge 
Chávez que oferecem serviços de re-
cebimento e despacho de carga aé-

rea, assim como o armazenamento 
em regime de depósito temporário, 
tanto em seco como em frio e em 
alguns casos organizam o transporte 
de e para o cliente. Existem 5 agen-
tes principais com suas respectivas 
instalações, entre eles destacam-
-se TALMA, com capacidade de 
armazenamento de 150.000m2, com 
sistemas de armazenamento seletivo 
e equipamentos de refrigeração auto-
máticos para mercadorias perecíveis 
e câmaras de segurança para cargas 
de grande valor. 

Transporte para os terminais de 
consumo

O aumento do tráfego de contêine-
res, junto com o limitado espaço 
para os armazéns do terminal de 
ENAPU, criou a necessidade de esta-
belecer espaços retroportuários para 
armazenar a carga até seu embarque 
ou	despacho	para	o	cliente	final.	

Neste sentido são considerados 
como extensão da zona primária da 
jurisdição alfandegária, operando em 
regime de depósito temporário, onde 
são realizadas Interconexões no pro-
cesso de armazenamento, operações 
de armazenamento, consolidação 
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e desconsolidação da carga, assim 
como seu recebimento e despacho e 
paralelamente são realizados con-
troles alfandegários pertinentes, tais 
como	inspeções	fitossanitárias,	etc.	
Igualmente, outras das atividades 
desenvolvidas nos armazéns é a 
transferência, manipulação e pesa-
gem da carga. 

As instalações dos terminais extra-
portuários estão localizados princi-
palmente nas imediações dos recin-
tos portuários de El Callao e Paita, 
especializando-se em serviços de 
cargas em contêineres de comercio 
exterior, embora algumas empresas 
tenham desenvolvido infraestrutura e 
produtos para carga solta e a granel. 

7.3 Distribuição

Canais de Distribuição

Geralmente a distribuição do produto 
é feita nas seguintes etapas: pro-
cessamento de pedidos, controle de 
inventários, transporte, manipulação 
de mercadorias e armazenamento.
• O processamento de pedidos 

inclui todas as atividades referen-
tes	à	coleta,	verificação	e	trans-

ferência de ordens de compra.
• Controle de inventários; nes-

ta etapa são determinadas as 
quantidades de produtos que o 
vendedor deve ter disponíveis 
para entrega ao comprador e é 
estabelecida a periodicidade da 
realização dos pedidos.

• Transporte; nesta etapa são 
determinados os meios materiais 
que serão utilizados e o plano 
de rotas que deverá ser segui-
do para movimentar o produto 
desde o ponto de origem até o 
destino.

• Manipulação de mercadorias; 
é levado em conta um procedi-
mento para movimentar os pro-
dutos dentro e entre os armazéns 
e também fora deles.

• Armazenamento; é selecionada 
a dimensão e as características 
dos armazéns onde os produtos 
serão guardados.
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Agentes logísticos do Peru
 

Agente de Carga
Os agentes de carga são conhecidos também por freight forwarders ou 
transitários, são aquelas pessoas jurídicas que oferecem uma gestão inte-
gral da movimentação da carga, desde a negociação dos fretes marítimos 
em representação do cliente, até a organização da distribuição e entrega da 
mercadoria	no	seu	destino	final.	Também	existem	empresas	denominadas	
consolidadoras, que adicionalmente oferecem serviços de consolidação ma-
rítima	(NVOCC).	No	Peru	estas	duas	figuras	então	em	processo	de	conver-
gência, oferecendo serviços similares.
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Agente de Alfândega
Prestam serviços de agenciamento e 
despacho alfandegário e ultimamente 
transformaram-se em um dos veto-
res de integração de serviços logísti-
cos, já que empresas como a “AUSA 
Aduanas” e “Aduamérica” foram as 
primeiras a oferecer serviços adicio-
nais como o agenciamento de carga 
e transporte.

Terminais extraportuários
Foram desenvolvidos com o ob-
jeto de dar resposta ao crescente 
congestionamento do porto de El 
Callao durante a década passada. O 
aumento do tráfego de contêineres 
e o limitado espaço de armazena-
mento do terminal de ENAPU criou a 
necessidade de estabelecer espaços 
retroportuários para armazenamento 
da carga até seu embarque ou des-
pacho	para	o	cliente	final.
Estes terminais extraportuários estão 
localizados principalmente nas ime-
diações dos recintos portuários de El 
Callao e Paita, especializando-se em 
serviços para a carga de comércio 
exterior, embora algumas empresas 
tenham desenvolvido infraestruturas 
e produtos para carga solta e carga 
a granel.

Operadores Logísticos
No Peru os operadores logísticos 
encarregam-se de traçar e oferecer 
os serviços de envio e recebimento 
dos objetos de transporte, Courier 
nacional e internacional, transporte 
de carga, entre outros. As funções 
que estes operadores logísticos 
desenvolvem são os seguintes:
• Serviço de armazenamento; que 

abrange diferentes sistemas de 
gestão, tais como a distribuição, 
fornecimentos, controle de lotes 
ou número de séries, recebimen-
to,	fracionamento,	classificação,	
localização, pesagem, prepara-
ção dos pedidos, entre outros.

• Serviço de transporte; onde 
é priorizado que os prazos de 
entrega sejam rápidos e de fácil 
acesso.

• Tratamento informativo; que se 
encarregará	de	verificar	a	docu-
mentação gerada pelos remeten-
tes		e	destinatários	e	finalmente	
utilizada pelo operador logístico.

No Peru e também mundialmente o 
setor de operadores logísticos está 
crescendo a passos gigantescos, 
resultado das soluções imediatas e 
eficientes	oferecidas	pelas	empresas	
logísticas.
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Companhias Marítimas e Linhas 
Aéreas
No Peru estas linhas encarregam-
-se de atender as necessidades 
dos agentes presentes na cadeia 
de comércio exterior, concentrando 
suas atividades em El Callao, devido 
à centralização da infraestrutura de 
comércio exterior na capital do país.
No caso marítimo, as operações de 
transferência entre portos do país e 
os setores petroleiro e de mineração 
foram limitadas devido às restrições 
normativas para a realização de 
operações de cabotagem. Igual-
mente, no ano de 2010 o transporte 
aéreo nacional somou 21% do total 
do volume de carga aérea, sendo 
os aeroportos de Iquitos, Cusco, 
Pucallpa, Arequipa e Tarapoto os que 
movimentaram o maior número de 
cargas, depois do Aeroporto Jorge 
Chávez, em Lima.

Considerações Generais

No Peru existem as seguintes fa-
mílias logísticas: de exportação, de 
consumo	final,	de	consumo	indus-
trial e de consumo animal; entenden-
do-se como família logística o grupo 
de cadeias logísticas onde cada 
família reúne condições e necessida-

des comuns. Vale também destacar 
que estas famílias possuem um 
esquema similar de operação, assim 
como uma convergência de deman-
da de serviços logísticos. Embora 
também	tenham	sido	identificados	
alguns padrões logísticos diferencia-
dos, como a forma de apresentação, 
seu destino, frequência de despacho, 
distância da viagem, etc. 

Canais Recomendados

Atualmente tanto em Lima como nas 
províncias a distribuição de produtos 
de consumo massivo apresenta uma 
tendência para novos modelos de 
distribuição, por três motivos:
• A criação de centros comerciais, 

assim como de grandes super-
mercados nas províncias, provo-
cou a construção dos primeiros 
centros de distribuição privados 
fora de Lima.

• A necessidade de fazer a distri-
buição dos produtos de consu-
mo massivo de alto valor agrega-
do, tais como eletrodomésticos, 
eletrônicos, etc., com padrões de 
qualidade elevados de Lima para 
as províncias. 

• E por último; a presença de 
players internacionais como o 
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Makro, a entrada do Wal-Mart 
estão introduzindo no país pro-
cessos inovadores que afetam 
os padrões de distribuição 
tradicional. 

Além	disso,	verifica-se	que	o	desen-
volvimento do comércio eletrônico 
para compra direta ao produtor e 
a distribuição por novos canais via 
Internet, está gerando numerosos 
envios pequenos para distâncias 
longas, embora isto esteja ainda em 
uma fase incipiente, percebemos que 
é cada vez mais utilizado frente aos 
canais tradicionais.

Palácio do Governo - Lima
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VIII - ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

8.1 Canais de distribuição

Considerações gerais 

No Peru existe um importante poten-
cial quanto ao desenvolvimento de 
estratégias de canais de distribuição, 
ainda que em progresso. Na América 
Latina e no Peru, particularmente, 
dão-se todas as condições para de-
senvolver as estratégias dos canais 
de distribuição com vigor, criativi-
dade e muita inovação. A utilização 
de novas tecnologias está mudando 
muitos conceitos, reduzindo ciclos e 
cadeias, conseguindo dar um melhor 
acesso ao consumidor.

Estrutura Geral

Um canal de distribuição é o proces-
so pelo qual se coloca a disposição 
de um cliente ou grupos deles, um 
bem ou serviço de que precisem, 
existem diversos tipos de canais de 
distribuição: direto, curto, longo e de 
sistema vertical. Entre os intermediá-
rios que participam, estão os ataca-
distas e os varejistas. Os atacadistas 
dedicam-se a atividades de venda a 

varejistas	ou	a	consumidores	finais,	
e os varejistas vendem diretamente 
aos consumidores.

No Peru predomina o comércio vare-
jista, o qual vem-se desenvolvendo 
com a entrada de grupos imobiliários 
nacionais e investimentos interna-
cionais. Esta situação dinamizou a 
demanda interna diante da gama de 
serviços oferecidos no país que se 
concentram nas principais lojas de 
departamentos. Pelo lado atacadista, 
os principais mercados do país ainda 
não apresentam uma organização de 
alta exclusividade, nem abastecem 
de maneira especializada. 

Comércio Atacadista

Atualmente, a cidade de Lima conta 
com dois principais mercados ataca-
distas para os produtos agrícolas de 
consumo natural, o Mercado Ataca-
dista N° 1 “La Parada” e o Mercado 
Atacadista de Frutas N° 2. 

O Mercado Atacadista N° 1, comu-
mente conhecido como “La Parada”, 
é administrado pela Empresa Muni-
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cipal de Mercados S.A. – EMMSA. 
Este estabelecimento dispõe de uma 
área total de 31,437 m2, 744 postos 
de venda dispostos em 24 pavilhões, 
para a comercialização de produtos 
agrícolas alimentícios perecíveis. 
Em 2011, entre os produtos com 
maior volume de receita neste es-
tabelecimento foram: a batata com 
536.608t, a cebola com 137.877t, o 
milho com 130.126t e o limão com 
102.836t. 

O Mercado Atacadista de Frutas N° 
2, tem um perímetro aproximado de 
30.000 m2. A partir deste centro de 
abastecimento são redistribuídas as 
frutas para o norte, centro e sul do 
país, também são distribuídas para 
toda a cadeia de distribuição: hiper-
mercados, supermercados, merca-
dos distritais, armazéns, quitandas, 
restaurantes, catering, empacadoras, 
exportadoras, entre outros.

Atualmente, o comércio atacadista 
de produtos perecíveis de Lima não 
conta com uma infraestrutura ade-
quada, já que as áreas dedicadas a 
esta atividade são sumamente limita-
das e rudimentares. Em vista disso, 
está colocando-se em andamento o 
projeto “Ampliação e Remodelação 

do Grande Mercado Atacadista de 
Lima no distrito de Santa Anita - 
Lima”. 

Comércio Varejista 

No mercado peruano pode-se 
encontrar seis tipos de comércio 
varejista: lojas especializadas; 
supermercados; farmácias; lojas de 
conveniência; lojas de desconto; e 
lojas de departamentos. 

Nos últimos anos, o comércio vare-
jista tem-se visto dinamizado pelo 
crescimento em número e a maior 
penetração dos retail. Não obstante, 
ainda é baixo o nível de penetração 
(30%) no Peru, em comparação 
aos 80% registrados nas cidades 
como São Paulo (Brasil) ou Santiago 
(Chile). É preciso ressaltar, que este 
setor encontra-se dominado por 
empresas chilenas como Cencosud, 
Fababella e Ripley. 

Canais recomendados

As redes de comercialização (in-
ternet, venda telefônica e venda 
direta) atualmente, são a forma mais 
econômica	e	eficiente	para	levar	os	
produtos	ou	serviços	ao	cliente	final.
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A distribuição no item de alimentos e 
bebidas no Peru registrou um ele-
vado dinamismo e em sua maioria, 
estes produtos foram adquiridos nos 
supermercados, depósitos, os quais 
foram dobrados nos últimos anos. 
Aplicou-se uma distribuição varejista 
para estes bens, o que fez com que 
o consumidor já não precisasse 
recorrer aos mercados atacadistas 
para adquirir estes bens. 

No setor de serviços estão sendo uti-
lizados canais eletrônicos de distri-
buição, já que estes permitem com 
que as empresas consigam contatar 
diretamente seus consumidores 
finais,	através	de	uma	plataforma	
tecnológica. Exemplo disso são as 
instituições	financeiras	e	as	compa-
nhias aéreas, que nos últimos anos 
investiram na implementação destes 
canais devido aos clientes busca-
rem cada vez mais “se autosservir”, 
pelos benefícios recebidos.

8.2 Promoção de vendas

Considerações Gerais

No mercado atacadista aplicam-se 
diversos meios de promoção de ven-

das, como os descontos por quan-
tidade de produto que se compra. 
Principalmente, por este setor ser 
direcionado à venda a comerciantes, 
pequenos distribuidores ou empre-
sários de um negócio, motivo pelo 
qual oferecem as melhores margens 
de lucros, através de banners onde é 
exposto que, se adquire seus pro-
dutos neste estabelecimento poderá 
obter mais lucro. Esta situação ocor-
re em todos os setores, como os de 
mercearias, produtos perecíveis e 
duradouros.

Por outro lado, no mercado varejista 
apresentam-se diversos meios de 
promoção de vendas como leve três 
e pague dois, produtos amarrados, 
ou seja, se leva o produto A, leva o 
produto B de presente. O setor su-
permercados, atualmente encontra-
-se em uma feroz concorrência, já 
que a cada ano estão abrindo novos 
estabelecimentos em um mesmo 
distrito, o que impulsiona a oferecer 
a cada dia, novas ofertas com a 
finalidade	de	aumentar	suas	vendas	
e atrair o consumidor.  

Atualmente, quando uma cadeia 
lança uma promoção, as demais 
estão, de alguma ou outra maneira, 
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obrigadas a segui-la, já que os con-
sumidores peruanos principalmente, 
no segmento meio guiam suas com-
pras, de acordo com a promoção 
que é proporcionada, já que buscam 
obter melhores benefícios. Esta situ-
ação apresenta-se, basicamente, em 
Lima, já que nas províncias, agora 
está começando a abertura de novos 
estabelecimentos.

A Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos – Apex-
-Brasil
A Apex-Brasil (www.apexbrasil.com.
br) organiza diversas atividades 
de promoção comercial, como as 
missões prospectivas e comerciais, 
rodadas de negócio, apoio às em-
presas brasileiras a participar nas 
principais feiras internacionais, tam-
bém entre outras ações e projetos 
especiais. Atualmente, a Apex-Brasil 
apoia mais de 10.000 empresas, em 
81 setores da economia brasileira. 
Esta agência conta com centros de 
apoio empresarial no mundo todo, 
permitindo ajudar na internaciona-
lização das empresas brasileiras, 
explorarem oportunidades de negó-
cio no mercado internacional.

Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 

Pequena Empresa – Sebrae
O Sebrae (www.sebrae.com.br) ofe-
rece cursos e palestras, consultoria, 
gestão da informação. Está presente 
em todos os estados brasileiros e 
utiliza uma variedade de estratégias 
como: a atenção individual, caso a 
caso, a participação coletiva, e ofe-
rece os seguintes serviços: capacita-
ção; consultoria; informação técnica; 
promoção de acesso a mercado; e 
acesso	a	serviços	financeiros.

Os setores contemplados neste 
projeto são: 
• Comércio: Artesanato, Comércio 

Varejista.
• Agronegócio: Agronegócio, Api-

cultura, Aquicultura, Fruticultura, 
Floricultura, entre outros.

• Indústria: Biotecnologia, Cons-
trução Civil, Cosméticos, Metal 
Mecânica, entre outros.  

• Serviços: Economia Digital, 
Turismo, Economia Criativa, 
Serviços diversos.  

Principais feiras e exposições

No Peru, mais da metade das em-
presas são Pymes (pequena e média 
empresa). Estas têm escassas pos-
sibilidades de fazer conhecer seus 
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produtos no exterior, devido ao baixo 
capital que possuem. Por isso, é de 
suma importância, que as referidas 
empresas participem em feiras e ro-
dadas de negócio onde possam dar 
a conhecer, tanto a compradores na-
cionais e internacionais, os produtos 
ou serviços que produzem. Também, 
permite estabelecer relações comer-
ciais de maior abrangência, conhecer 
os requisitos que pedem os compra-
dores estrangeiros para adquirir um 
produto, entre outras.  

Entre as principais feiras realizadas 
no Peru, estão: Peru Moda; Expoali-
mentar Peru; Expo Café Peru; Excon; 
Fibella; Ficcat; Expotic; Expoplast; 
Extemin; e Expologística. 

Participação Brasileira em Feiras 
do Peru
Há três anos, o Brasil vem parti-
cipando na Feira Expoalimentar. 
Nesta feira internacional participam 
empresas de diversos ramos como: 
alimentos, bebidas, maquinário e 
equipamentos, insumos, embala-
gens, restaurantes e gastronomia. 
Neste evento está prevista a parti-
cipação do maior supermercado e 
mais importante do Brasil, Grupo 
Pão de Açúcar, o que tem por objeti-

vo	identificar	novos	fornecedores	de	
alimentos.

Regime alfandegário das mercado-
rias que serão exibidas
As normas que regulam a entrada 
por alfândegas dos produtos que 
serão exibidos estão disponíveis no 
portal da Superintendência Nacional 
de Alfândegas e de Administração 
Tributária (SUNAT), como regimes 
alfandegários especiais ou de ex-
ceção. Neste regime especial estão 
as mercadorias destinadas a serem 
“exibidas” nas exposições ou fei-
ras internacionais, assim como os 
artigos destinados a serem usados 
em decoração e/ou equipamento dos 
stands ou pavilhões.

O Tratamento Especial das Exposi-
ções e Feiras Internacionais é confe-
rido pelo prazo de sessenta (60) dias 
corridos antes da inauguração até o 
dia do fechamento, tendo como pra-
zo máximo para sua regularização, 
cento e vinte (120) dias corridos 
posteriores, contados a partir do dia 
seguinte do fechamento.
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Veículos de publicidade

Os diversos meios de comunicação 
transformaram-se em importantes 
veículos para a difusão publicitária 
de produtos e serviços. Mesmo 
que, não sejam somente divulgados 
produtos e serviços, mas também 
eventos culturais, esportivos e 
sociais, os quais tiveram uma maior 
acolhida devido a sua maior difusão 
nos meios mais importantes de 
comunicação. 
Também os eventos para ações 
benéficas,	campanhas	de	saúde	e	
consciência social tiveram maior 
acolhida, que em anos anteriores por 
sua maior difusão nos meios.

Meios de comunicação

A televisão e o rádio são as princi-
pais vias de difusão publicitária há 
mais de cinco décadas, tendo um 
maior impacto no público devido 
à inovação e criatividade nos co-
merciais. A publicidade também é 
realizada nos programas de televisão 
ou de rádio patrocinados por diver-
sas empresas.

Quanto à internet, esta tem se 
transformado nos últimos anos, em 

um importante veículo publicitário, 
fazendo com que muitas empresas 
divulguem seus produtos ou servi-
ços em websites de revistas, progra-
mas de notícias, jornais e nas redes 
sociais (Facebook, Twitter).

Quanto aos jornais e revistas do 
país, estes contêm todo tipo de 
publicidade relacionados aos progra-
mas de televisão, empresas, insti-
tuições, universidades e eventos de 
todo tipo, os quais podem abranger 
um pagina inteira. 

Consultoria de “marketing”
Nos últimos anos desenvolveram-
-se diversos tipos de marketing, 
como o marketing político, marketing 
publicitário, marketing sensorial, 
marketing visual, entre outros. Por 
isso, há consultoras no Peru que 
oferecem serviços de consultoria de 
Marketing, como o estudo do com-
portamento do consumidor, imagem 
e posicionamento do produto, marca 
e comunicação, desenvolvimento 
e lançamento de produtos e servi-
ços, estudo de oferta, etc., os quais 
ajudam ao cliente a tomar melhores 
decisões para melhorar seu produto 
e obter um melhor posicionamento 
no mercado.
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No Peru existem reconhecidas 
consultoras que proporcionam 
serviços de marketing para todo tipo 
de empresas e instituições (priva-
das e públicas), em nível nacional e 
internacional. 

8.3 Práticas Comerciais

Negociações e contratos de impor-
tação

Condições gerais 
O contrato de importação é um 
acordo de compra de um bem 
estrangeiro, celebrado entre uma 
empresa nacional (compradora) e 
uma empresa estrangeira (vendedo-
ra). O contrato deve estar redigido no 
idioma de uso do comprador e deve 
ser determinado um prazo para sua 
aceitação. 

Recomendações
O produto a exportar deve demons-
trar a qualidade e sanidade, mediante 
os documentos requeridos por parte 
do comprador (importador).

Nomeação dos agentes

Para solicitar os serviços de interme-
diação de um agente de alfândegas 
no Peru, o valor FOB da importação 
deve ser superior aos US$ 2.000. 
A maioria das agências de alfân-
degas se encontra próximo dos 
terminais portuários, do Aeroporto 
Internacional Jorge Chávez e em 
outras zonas compreendidas dentro 
do raio de comercialização. 

Recomendações
O exportador brasileiro deve cumprir 
com as licenças ou documentação 
exigida pelas autoridades em nosso 
país, para facilitar os trâmites de 
importação por parte do agente de 
alfândegas.

Abertura de escritórios de repre-
sentação comercial

De acordo com a Lei Geral de Socie-
dades e o Regulamento do Registro 
de Sociedades, da Superintendência 
Nacional de Registros Públicos (SU-
NARP), a empresa estrangeira deve 
cumprir com os seguintes requeri-
mentos:

• Certificado	de	vigência	da	so-
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ciedade principal em seu país de 
origem

• Comprovação assinada pelas au-
toridades do país de origem, que 
demonstre a não restrição ou 
proibição de abertura de escritó-
rios sucursais no exterior, tendo 
como base o contrato social ou 
estatuto.

• Cópia do contrato social e do 
estatuto ou / instrumentos equi-
valentes no país de origem

• O acordo de estabelecer a 
sucursal no Peru deve indicar o 
seguinte: capital atribuído para a 
operação das atividades no Peru, 
declaração de que tais atividades 
estão compreendidas dentro de 
seu objeto social, domicílio da 
sucursal, designação de, pelo 
menos, um representante legal 
permanente no país e submissão 
às leis do Peru, para responder 
pelas obrigações contraídas pela 
sucursal no país.

Recomendações
As empresas brasileiras devem estar 
devidamente registradas perante o 
órgão encarregado dos registros 
públicos no Brasil. 

8.4 Comércio Eletrônico

Atualmente, o comércio eletrônico na 
América Latina e Caribe gera vendas 
por até US$ 21,750 milhões anuais. 
Deste total, o Peru representa 1.3% 
(US$ 280 milhões). Contudo, o cres-
cimento acelerado que o comércio 
eletrônico está atingindo faz prever 
que crescerá a um nível de 60% nos 
próximos dois anos, até chegar a 
US$ 35,000 milhões.

A demanda pelo comércio eletrônico 
existe, mas são muitos os usuários 
que preferem comprar em portais 
como Amazon, Ebay, entre outros; 
contudo, esta demanda será au-
mentada à medida que os usuários 
tenham experiências positivas na 
compra pela internet e desenvolva-
-se uma maior e melhor oferta com 
padrões internacionais. 

Recente estudo mostra que do total 
de peruanos que realizam compras 
online, mais da metade (53%) faz 
usando cartões de crédito, seguido 
por Safetypay (26%), Paypal (12%) 
e checkout (9%). O desenvolvimento 
de um projeto amigável e agradável 
dos sites de internet aumenta a con-
fiança	dos	clientes	potenciais.	
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Existe, no Peru, uma abertura 
comercial com outros países e 
Tratados de Livre Comércio que pode 
ser uma boa oportunidade para os 
empresários brasileiros, dependendo 
da atividade econômica em que se 
encontrem. As leis peruanas, em 
matéria de comércio, respaldam o 
empresariado e também a liberdade 
de fazer negócios no país. Por outro 
lado, o respeito pelo livre comércio e 
a defesa dos consumidores também 
está integralmente respaldado por 
instituições como o INDECOPI e a 
ASPEC. Vale mencionar que no país 
ainda existe um pequeno número 
de médias empresas e que a predo-
minância é das MYPES (médias e 
pequenas empresas), assim sendo, 
isto deveria ser levado em conta na 
hora de comercializar.

O acordo da Associação Latino-ame-
ricana de Integração (ALADI) permite 
uma maior integração comercial e 
regional, concedendo a entrada de 
mercadorias provenientes dos países 
integrantes com baixas taxas, por 
este motivo é conveniente que as 
empresas exportadoras brasileiras 

IX - RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS

conheçam os benefícios oferecidos 
pela ALADI, assim como as tarifas 
base que devem ser pagas no Peru. 

No país são promovidas diversas 
oportunidades de negócios nas 
principais atividades econômicas 
que estão em crescimento. Elas são 
organizadas em feiras integradas 
pelos	órgãos	e	sociedades,	a	fim	de	
promover os produtos em série ou 
incentivar o investimento privado. 
Entre as feiras que foram promovidas 
podemos destacar as do item moda 
(Peru Moda), alimentos (Expoalimen-
taria), café (Expo Café Perú), calçado 
e couro (FICCAT), tecnologia (Expo 
TIC), plásticos (Expoplast), moradia 
(Excon), cosméticos (Fibella), auto-
motores (Automecani-k), maquinário 
(Expoindústria), entre outras. 

Vale indicar que no Peru tem-se ge-
rado uma onda de comércio com o 
comércio exterior, devido ao avanço 
em matéria de acordos internacio-
nais que viabilizam e dão oportuni-
dades às empresas dos diferentes 
segmentos. O idioma usado para 
estabelecer uma comunicação com 
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pessoas estrangeiras é o inglês, fala-
-se muito pouco em português. 

Na	hora	de	constituir	uma	filial	no	
Peru, a forma mais simples de fazê-
-lo é sob a modalidade de Sociedade 
Comercial de Responsabilidade Limi-
tada ou Sociedade Anônima Fecha-
da. Em ambos os casos os gastos 
para constituí-las não são muito 
significativos.	Trata-se	do	desembol-
so do capital social, do registro da 
sociedade. 

Para realizar viagens de negócios 
para o interior do país existem agên-
cias de turismo que se encarregam 
da reserva, tornando ainda mais 
personalizada a agenda de negócios. 
Recomenda-se que os negócios se-
jam realizados em datas próximas às 
datas em que são realizadas festas 
(feriados), no mês de março, por 
exemplo, quando são iniciadas as 
aulas nas escolas, também na meta-
de ano, devido às festas nacionais e 
de	final	de	ano,	pelas	festividades	de	
Natal e Ano Novo.

Entre os países andinos, o Peru tem 
sido pioneiro em colocar em prática 
a	flexibilidade	em	todos	os	âmbitos	
da legislação trabalhista, sustentan-

do-se na premissa da necessidade 
de atrair investimentos estrangeiros, 
minimizar os efeitos do desemprego 
e abrir um setor informal crescente. 
Em matéria de relações coletivas, 
nas constituições andinas regula, 
além das três instituições básicas, a 
liberdade sindical, negociação cole-
tiva, greve dos meios para a solução 
de	conflitos	e	o	encerramento	patro-
nal. Assim sendo, a Constituição do 
Peru garante o direito à negociação 
coletiva e declara que os acordos 
coletivos têm “força vinculante no 
âmbito do que é acordado”. 

A partir da página web www.peru-
brasil.com, é possível atualizar e 
informar aos empresários brasileiros 
sobre as atividades ou feiras que são 
realizadas em seu país, assim como 
manter informações sobre investido-
res peruanos e brasileiros.
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ANEXOS

I – ENDEREÇOS

ÓRGÃOS OFICIAIS

NO PERU

a) Representação Diplomática e 
Consular Brasileira

Embaixada do Brasil
www.embajadabrasil.org.pe
Avenida José Pardo nº 850 – Mira-
flores	-	Lima
Tel.: (00511) 512-0830
E-mails: consular@embajadabrasil.
org.pe; 
secom.lima@brasilglobalnet.gov.br; 
comercial@embajadabrasil.org.pe

No Brasil

b) Representação Diplomática e 
Consular Peruana

Embaixada do Peru
www.embperu.org.br
Avenida das Nações, Quadra 811, 
Lote 43
70428-900 – Brasília – DF
Tels.: (61) 3242-9933 / 3242-9435
E-mail: embperu@embperu.org.br  

Consulado Geral do Peru
Avenida Rui Barbosa, 314 – 2º Andar 
– Flamengo
22250-020 – Rio de Janeiro
Tels.: (21) 2551-9596 / 4496
E-mail: conperio@yahoo.com.br

Escritório Comercial do Peru
Alameda Campinas, 646 – 4º Andar
01404-001 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3287-5555
Sítio: www.consuladoperusp.com.br
E-mail: contacto@consuladoperusp.
com.br

c)	Órgãos	oficiais

Divisão de Inteligência Comercial – 
DIC
Ministério das Relações Exteriores
Anexo I, Sala 514
70170-900 – Brasília – DF
Tel.: (61) 2030-8932
E-mail: dic@itamaraty.gov.br

Divisão de Operações de Promoção 
Comercial – DOC
Ministério das Relações Exteriores
Anexo I, Sala 426
70170-170 – Brasília – DF 
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Tel.: (61) 2030-8531
E-mail: doc@itamaraty.gov.br

Departamento de Operações de 
Comércio Exterior – DECEX
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior
Esplanada dos Ministérios, Bloco J
70053-900 – Brasília – DF
Tel.: (61) 2109-7160
Sítio: www.mdic.gov.br

Câmaras de Comércio

Câmara Binacional de Comércio e 
Integração
Sítio: www.capebras.org

Câmara de Comércio de Lima
E-mail: www.camaralima.org.pe

Principais Entidades e Associações 
Locais

ASSOCIAÇÃO AUTOMOTORA DO 
PERU – AAP (www.aap.org.pe)
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE 
ALFÂNDEGA DO PERU (www.aaap.
org.pe)
ASSOCIAÇÃO DE EXPORTADORES – 
ADEX (www.adexperu.org.pe)
ASSOCIAÇÃO PERUANA DE AGENTES 
MARÍTIMOS  (www.apam-peru.com)

Feiras

PERÚ MODA (www.perumoda.com) 
EXPOALIMENTARIA (www.expoali-
mentariaperu.com) 
EXPO CAFÉ PERÚ (www.expocafe-
peru.com)
FICCAT – Feira Internacional de Cou-
ro,	Calçado	e	Afins	de	Trujillo	(www.
ficcat.pe)	
EXPO TIC – Feira Internacional de 
Tecnologia, Informática e Comunica-
ções (www.expotic.com.pe) 
EXPOPLAST – Feira Internacional da 
Indústria de Plástico (www.expoplas-
tperu.com) 
EXCON – Exposição Internacional de 
Inovações para a moradia, constru-
ção, arquitetura e desenho (www.
excon.com.pe) 
FIBELLA – Feria Internacional de 
Belleza	(www.fibella.com.pe)	
AUTOMECANI-K – Feira de Abasteci-
mentos, Manutenção, Reparo Auto-
motor e de Segurança Viária (www.
automecani-k.pe) 
EXPOINDUSTRIA - Feira Internacio-
nal especializada em Maquinário, 
Equipamentos, Insumos e serviços 
de Metalomecânica, Siderurgia, 
Ferragens	e	Indústrias	afins	(www.
expoindustriaperu.com) 
EXPOACUICOLA – Feira Internacional 
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de Tecnologias para a Aqüicultura 
(www.expoacuicola.com.pe) 
SEGURITEC PERU (www.thaiscorp.
com/seguritec/site) 
TECNOAGRO – Feira Internacional 
de Tecnologias para a Agricultura, 
agroindústria e agroexportação 
(www.tecnoagroperu.com.pe) 
FIMA – Feira Internacional do Meio 
Ambiente (www.feriamedioambiente-
peru.com) 
EXTEMIN - Feira Tecnológica de Mi-
nas (www.convencionminera.com)

Mulher vestida tipicamente - Cuzco
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Meio de Comunicação

Principais meios de comunicação
Diário El Comercio
Diário Gestión
Diário El Peruano
Semana econômica
Business
Revista G
Imprensa audiovisual América TV
ATV Andina de Televisión
Cadena Peruana de Noticias (CPN)
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Supervisão de Embarques

Prato típico - Ceviche
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Fluxo Operacional

Fluxo de Exportação
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Fluxo de Importação
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Tarifas

Telefone

 
Informações Práticas

Pesos e medidas
No Peru é utilizado o sistema Internacional de Unidades (SI), que entrou em 
vigor a partir do dia 31 de março de 1983.

Dia Feriado Celebração
1 de Janeiro Primeiro dia do ano
5 e 6 de abril Semana Santa
1 de maio Dia do Trabalho
29 de junho Dia de São Pedro e São Pablo
28 e 29 de julho Festas da pátria, Aniversário da 

Independência Nacional
30 de agosto Dia de Santa Rosa de Lima
8 de outubro Dia da Batalha de Angamos
1 de novembro Dia de Todos os Santos
8 de dezembro Dia da Imaculada Conceição da 

Virgem Maria
25 de dezembro Natal

Elaboração: MAXIMIXE
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Horário comercial

O horário de escritório (comercial) 
tanto para as entidades públicas 
como privadas é, comumente, das 
8h a.m. às 6h p.m. Comumente 
os bancos atendem a partir das 
8h30min a.m. até às 6h p.m.

Corrente elétrica

Voltagem: 220V
Frequência: 60 Hz

Períodos recomendados para viajar

Recomenda-se viajar para qualquer 
cidade do Peru nos días do feriado 
da Semana Santa, festas da pátria e 
natal. 

Para desfrutar de um clima ameno 
de verão, é recomendável viajar para 
o norte do país (Piura e Tumbes). O 
tempo é ensolarado todos os dias do 
ano.

Visto de entrada

Os Vistos temporários são emitidos 
pela Direção Geral de Migrações e 
Naturalização do Peru (DIGEMIN). 
O visto temporário é outorgado a 

artistas, trabalhadores temporá-
rios, ao trabalhador designado (não 
domiciliado), estudantes, religiosos 
católicos, religiosos não católicos, 
investidores	independentes	e	profis-
sionais independentes, todos devem 
preencher uma solicitação e juntar 
cópias de seus documentos origi-
nais, entre outros documentos que o 
DIGEMIN exija. Não é pedido nenhum 
tipo de visto para o empresário ou 
turista brasileiro, já o estudante 
brasileiro terá um visto com validade 
de 90 dias. A autoridade competente 
para outorgar os Vistos é o Consula-
do Peruano em São Paulo - Brasil.

Vacinas

Para entrar no Peru não são exigidas 
vacinas contra nenhuma doença; 
quando a viagem for para a selva, 
recomenda-se apenas tomar a vaci-
na contra a febre amarela e hepatite 
A e B. 

Migração

Para o caso de cidadão de nacio-
nalidade brasileira não é necessário 
obter o visto de turista ou de negócio 
para entrar em território peruano. É 
importante mencionar que desde o 
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mês de setembro de 2005 os cida-
dãos brasileiros podem entrar com 
seu documento de identidade nacio-
nal (RG), com uma antiguidade não 
superior a 10 anos. Para o caso de 
cidadãos estrangeiros que estejam 
residindo no Brasil (permanentes 
ou temporários) é necessário que 
possuam Visto de turista ou de negó-
cios, dependendo de sua nacionali-
dade.



Machu Picchu

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to

/T
hi

nk
st

oc
k.



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 157

Como Exportar PERU

BIBLIOGRAFIA

• Agencia de Promoción de la Inversión Privada) – PROINVERSION (Agên-
cia de Promoção do Investimento Privado  www.proinversion.gob.pe

• Banco Central de Reserva do Peru – BCRP (Banco Central de Reserva do 
Peru) www.bcrp.gob.pe

• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia e de la Protecção de la 
Propiedad Intelectual – INDECOPI (Instituto Nacional de Defesa da Con-
corrência e da Proteção da Propriedade Intelectual) www.indecopi.gob.pe

• Ministerio de Comercio Exterior e Turismo – MINCETUR (Ministério de 
Comércio Exterior e Turismo)  www.mincetur.gob.pe

• Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil.
www.desenvolvimento.gov.br

• Ministério de Transportes e Comunicações – MTC.  www.mtc.gob.pe
• Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de 

Uso Público – OSITRAN (Órgão Supervisor do Investimento em Infraes-
trutura de Transporte de uso Público).  www.ositran.gob.pe

• Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú – SENASA (Serviço Nacio-
nal de Sanidade Agrária do Peru).  www.senasa.gob.pe

• Superintendencia Nacional de Aduanas e de Administração Tributaria - 
SUNAT  (Superintendência Nacional de Alfândegas e de Administração 
Tributária).  www.aduanet.gob.pe

• Superintendencia Nacional de los registros públicos – SUNARP (Superin-
tendência Nacional dos Registros Públicos) www.sunarp.gob.pe

• Garnelo, Vicente. 2011. Vigência da ALADI.   
• Equilibrium	Clasificadora	de	Riesgo	S.	A.	2012.	Estudo	de	uma	Análise	

do Setor Retail (varejista): Supermercados.
• América Economía Intelligence. 2010. Estudo do comércio eletrônico na 

América Latina. 
• Futuro Labs. 2011. Estudo sobre o comércio eletrônico.
• González Arbaiza, Mónica. Chavarri Pereyra, Guillermo. Sotomayor Vás-

quez, Marco. Llanos Tarazona, Cesar. Villon Suarez, Rafael. Estudo sobre 



Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012158

               Como Exportar PERU

Comércio Eletrônico no Peru. 2012. Universidade San Martin de Porres.
• Associação Latino-americana de Integração- ALADI: www.aladi.org
• Associação Peruana de Comercio Eletrônico -APECE: www.apece.org.pe
• Associação de Agentes de Aduana do Peru - AAAP: www.aaap.org.pe
• Banco do Brasil: www.bancodobrasil.com.br
• Câmara Peruana de Comércio Eletrônico - CAPECE: capece.org.pe
• Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e para o Turismo – 

Promperu: www.promperu.gob.pe
• Ministério das Relações Exteriores do Brasil: www.mre.gov.br
• Superintendência Nacional de Administração Tributária: www.sunat.gob.

pe


