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A economia peruana 
e o desafio do 
crescimento com 
inclusão social
Enrique Cornejo Ramírez*

1. Introdução

A economia peruana entrou no sétimo ano consecutivo de crescimento, 
acompanhado por uma inflação de um digito e um crescimento importante 
das exportações e das reservas internacionais liquidas, o que a converteu em 
um interessante destino para os investimentos. Os bons preços dos produtos 
de base nos mercados internacionais e a dinâmica alcançada pela demanda 
interna permitem sublinhar que a economia manterá um vigoroso processo 
de crescimento e esta suficientemente preparada para resistir a eventuais 
choques externos.

Não obstante, o grande desafio consiste em fazer com que os frutos 
desse crescimento se traduzam também num crescimento sustentado 
do emprego e que contribuam para reduzir substancialmente a pobreza 
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(especialmente a extrema pobreza) e a desigualdade que existe no país. 
Embora alguns dos principais indicadores sociais tenham começado a 
demonstrar sinais positivos, a velocidade com que essas mudanças sejam 
percebidas pela população – em particular os setores de menor renda – e 
a maneira pela qual seja possível aproximar os tempos administrativos 
dos tempos políticos, serão fatores fundamentais para que o crescimento 
seja acompanhado por estabilidade social e governabilidade democrática. 
Nesse ultimo aspecto, um tema crucial é o relativo à necessária reforma que 
deve ser feita na administração do Estado para poder acompanhar 
adequadamente o processo1.

Também é importante considerar as características peculiares da 
economia peruana e que influem na eficiência das políticas econômicas 
aplicadas. O Peru é um país megadiverso no qual confluem diferentes raças, 
línguas e ecossistemas, o que lhe confere grande potencialidade em setores 
como o da agroindústria, turismo e indústria florestal. Sua complexa geografia, 
no entanto, dificulta a integração física entre os peruanos e põe à prova a mais 
sofisticada engenharia. Uma parte apreciável das transações econômicas são 
realizadas em condições de informalidade e coexistem com a modernidade 
do satélite e da Internet, práticas de escambo e uso do arado tradicional no 
campo. As empresas são, em geral, de tamanho médio ou pequeno e são 
dezenas de milhares em todo o país os denominados micronegocios a cargo 
de uma só família ou mesmo de um indivíduo, porém que empregam uma 
significativa parte da população em idade de trabalhar. 

Conforme assinalamos em um ensaio anterior, “...são quatro os tipos 
de economia que coexistem no país: uma economia de autosustentação 
(A) que inclui setores rurais em situação de extrema pobreza; uma economia 
informal urbana (I) que explica cerca de 70% da atividade produtiva; uma 
economia moderna e industrial (M) que desenvolve estratégias competitivas; e 
uma economia do conhecimento e de serviços (C), ainda não muito importante 
quanto ao tamanho relativo, porém de grande potencialidade”2.

1  Consultar, a respeito, o seguinte ensaio do autor: Cornejo Ramirez, Enrique: “Hacia uma Transformación 
Del Estado en América Latina”, publicado na revista “Nueva Sociedad”, Caracas, setembro-outubro de 2005, 
nº 199, págs. 104-119.
2 Cornejo Ramirez, Enrique: “La Economía Peruana: balance, perspectivas y propeustas”, ensaio 
publicado na revista “Diplomacia Estrategia e Política – DEP”, Brasília, DF, Brasil, abril-junho de 2005; 
Ano I, Número 3, páginas 119-141.
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As quatro categorias da economia coexistem; as duas primeiras são 
as mais importantes quanto à população envolvida e níveis de pobreza; as 
outras duas proporcionam a maior contribuição ao produto bruto interno 
(PIB), à geração de divisas, ao pagamento de impostos e ao contato com o 
mundo moderno. A estratégia de desenvolvimento deve procurar diminuir o 
hiato entre esses diferentes tipos de economia, entendendo as características 
especificas de A e I (às quais não se pode aplicar com êxito políticas padrão 
que estejam preparadas para outro contexto) e buscando sua aproximação e 
inclusão em M e C. 

Analisaremos, a seguir, os aspectos econômicos, sociais e políticos que 
o Peru apresenta e as perspectivas a prazo médio. 

2. Estabilidade macroeconômica e crescimento
A economia peruana cresce de forma sustentada. No período 

2002-2005 a taxa de crescimento do PIB foi de 5%; no ano de 2006 o 
crescimento chegou a 8% e em 2007 espera-se uma taxa de 7%. No período 
2008-2011 o crescimento esperado é de pelo menos 6% anuais. Nas últimas 
décadas não houve um crescimento tão prolongado, porém igualmente 
importante é o fato de que quando a taxa de crescimento anual supera 7%, 
acrescentam-se outros importantes benefícios. 

A cada ano, cerca de 350 mil jovens peruanos completam 15 anos de 
idade, e portanto passam a formar parte da população economicamente 
ativa (PEA). Segundo as últimas cifras de insumo-produto de que dispomos, 
cada ponto percentual do PIB gera 50 mil postos de trabalho diretos. 
Levando em conta ambas as cifras, será necessário portanto um mínimo 
de 7% de crescimento anual para dar emprego à nova força de trabalho. 
Depois de muitos anos o Peru tem crescido a taxas que geram emprego 
produtivo sustentado. 

Em comparação com outros países sul-americanos, durante os últimos 
sete anos o Peru registra o segundo maior crescimento do PIB per capita da 
região, conforme mostra o Gráfico nº 1. A sustentabilidade do crescimento 
da economia peruana pode também ser observada ao verificar-se que este 
não depende apenas da boa situação atual da economia mundial, mas também 
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da dinâmica da demanda interna e dos setores produtivos não primários que 
vêm crescendo a taxas mais elevadas. 

Gráfico nº 1
PIB per capita (Taxa de variação média anual 2000-2007)

Fonte: World Economic Outlook em Evolução Macroeconômica do último ano. Velarde, Julio. Banco Central 
de Reserva do Peru (BCRP) 2007.

No Gráfico nº 2 pode-se apreciar que, no período 2001-2005, o 
crescimento da economia teve um forte impulso exportador. Não obstante, 
nos anos 2006 e 2007 a demanda interna tem sido o motor do crescimento. 
Nesses anos, a demanda interna cresceu entre 9% e 10,6%, muito mais do 
que as taxas correspondentes do PIB e das exportações. No mesmo sentido, 
os setores produtivos manufatureiros cresceram no biênio 2006-2007 a uma 
taxa média de 8,8%, enquanto que os setores primários cresceram a cerca 
de 4% no mesmo período. O setor de construção experimentou as maiores 
taxas de crescimento (entre 12,5% e 14,7%) nos anos 2006 e 2007. 
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Gráfico nº 2
Crescimento da demanda interna (Variação percentual)

Fonte: Velarde, Julio. Evolução Macroeconômica do último ano. Banco Central de Reserva do Peru. BCRP. 2007

O crescimento econômico traduziu-se em maior capacidade de gasto 
para as famílias. Segundo cifras do Banco Central de Reserva do Peru3 a Renda 
Nacional Disponível cresceu 11,9% em 2006 e 12,7% no período janeiro-
junho de 20074. A renda familiar mensal aumentou, além disso, de maneira 
descentralizada, elevando-se no período 2003-2007 em 53% na cidade de 
Cuzco, 43% na cidade de Iquitos, 34% em Huancayo, 30% em Trujillo, 25% 
em Chiclayo, e 22% em Arequipa.

Essa maior capacidade de gasto se traduz nas estatísticas de vendas 
verificadas em quase todos os setores econômicos. Segundo cifras da Apoyo 
Consultoria5, no período janeiro-julho de 2007 as vendas de televisores a cores 
aumentaram em 60%, as vendas de telefones celulares em 59%, as assinaturas 
de televisão a cabo em 29% e o acesso à Internet em 12%. Esse importante 

3  Banco Central de Reserva do Peru, BCRP: “Evolução Macroeconômica do Último Ano.” Exposição do Dr. Julio 
Velarde, Presidente do BCRP na Presidência do Conselho de Ministros; Lima, julho de 2007.
4  Para o aumento da reda das famílias peruanas contribuíram também as remessas periodicamente enviadas 
pelos peruanos que vivem no exterior, as quais são estimadas em mais de 3.500 milhões de dólares anuais, assim 
como maiores transferências recebidas do exterior, após o desconto das correspondentes remessas de lucros 
remetidas ao exterior. 
5  Para maiores detalhes, consultar site do Instituto Apoyo (www.apoyo.com), que inclui informações sobre as 
dez empresas que formam o Grupo Apoyo, inclusive Apoyo Consultoria. 
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comportamento do consumo de bens duráveis ocorre tanto em Lima quanto 
nas principais cidades do interior do país.

No que se refere a materiais de construção, as cifras do ano de 2007 são 
também eloqüentes: aumento do consumo de cimento em 53% e de 29% no 
uso de revestimentos de piso, etc. Entre os anos de 2002 e 2006 a indústria de 
construção cresceu quase 40%, destacando-se o maior consumo de cimento, 
ferro, tábuas para tetos, cerâmicas e tintas. 

No Quadro nº 1 pode-se apreciar o crescimento do produto interno 
bruto setorial, verificando-se que no ano de 2007 a construção (com 16,8% 
de crescimento), o comércio e os serviços (com mais de 7% de crescimento 
cada um), e as manufaturas (com 6,6%) são os setores sobre os quais se apóia o 
crescimento global. O setor agropecuário apresenta nesse ano um crescimento 
de 3,5%, enquanto que a mineração e a pesca registram percentagens 
menores. Segundo projeções do Ministério de Economia e Finanças6 esse 
comportamento setorial se manterá em seus aspectos essenciais no ano de 2008, 
porém com uma taxa mais elevada de crescimento nos setores de mineração, 
hidrocarburetos e pesca.

Quadro nº 1
PIB Global e PIB Setorial (Variação percentual real)

2006 2007 p/ 2008 e/

PIB Global
Agropecuario
Pesca
Mineração e 
Hidrocarburetos
Manufaturas
Construção
Comércio
Serviços

7.6
7.4
2.4
1.4
7.4

14.8
11.1
7.0

7.2
3.5
0.4
2.3
6.6

16.8
7.4
7.9

6.2
4.1
3.2
6.4
6.3

14.0
6.5
5.4

p/ Projetado
e/ Estimado
Fonte: Ministério da Economia e Finanças

6  Para mais informação sobre projeções macroeconômicas da economia peruana pode-se visitar o site do 
Ministério de Economia e Finanças do Peru (www.mef.gob.pe) em particular no que se refere ao Marco 
Macroeconômico Multianual 2008-2010.
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As projeções do crescimento econômico para o ano de 2008 aparecem 
no Quadro nº 2. Os analistas de diversas instituições concordam em projetar 
o crescimento do PIB em cerca de 7% no ano de 2007 e de 6% no ano de 
2008. Incluem-se projeções do FMI, do Banco Central de Reserva e do 
Ministério da Economia e Finanças, assim como do Instituto Peruano de 
Economia (IPE) e de dois importantes bancos corporativos que operam na 
praça peruana tais como o Banco Continental e o Scotiabank Peru (BBVA).

Quadro nº 2
Projeções do crescimento do PIB: 2008 (Variação percentual)

Entidade/Instituição 2007 2008

Fundo Monetário Internacional (FMI)
Banco Central de Reserva do Peru (BCRP)
Ministério da Economia e Finanças (MEF)
Scotiabank Peru
BBVA Banco Continental
Instituto Peruano de Economia (IPE)

7.0
7.2
7.2
6.2
7.5
7.5

6.0
6.0
6.2
6.2
6.5
6.1

Fonte: Diversas instituições.
Elaboração própria.

O crescimento verificado se traduz em importantes receitas fiscais que 
aumentaram a disponibilidade de caixa do governo nacional, mas também 
da maioria dos governos regionais e municipais7 que recebem recursos 
oriundos dos “royalties” e sobretaxas pagos às unidades estaduais produtoras 
de petróleo e do Fundo de Compensação Municipal – Foncomun8 para 
financiar seus projetos e obras de infra-estrutura9. As receitas tributárias 
do governo nacional aumentaram em cerca de 15% como percentagem do 

7  No Peru existem 25 governos regionais, 195 municípios provinciais e mais de 1800 municípios distritais.
8  O Foncomun e financiado pela receita derivada do imposto de promoção municipal, que equivale 
a 2% do Imposto Geral sobre Vendas (IGV), que atualmente é de 19% do valor das vendas (IVA em 
outros países).
9  Um dos poblemas que a gestao fical enfrenta é a reduzida velocidade dos diferentes níveis de governo 
para executar seus projetos. A execução do gasto orçamentado é lenta devido a problemas derivados de 
procedimentos de avaliação e fiscalizaçãao ainda complicados e centralizados, assim como pela deficiente 
capacidade de gestão de muitos governos subnacionais.
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PIB e se estima uma percentagem semelhante para os anos de 2007 e 2008 
(ver Gráfico nº 3). 

No ano de 2006 registrou-se um superávit fiscal de 2% do PIB. 
Estima-se que no ano de 2007 esse superávit chegará a 0,8% do PIB10. 
Se considerarmos o resultado estrutural do Setor Público Não Financeiro 
(SPNF) registra-se um déficit de 0,2% no ano de 2006 e de 1,8% em 2007. 
Em linhas gerais, verifica-se uma gestão responsável e transparente das 
contas fiscais o que, sem dúvida, contribui para a consecução de um ambiente 
macroeconômico confiável.

Gráfico nº 3
Resultados fiscais e ciclo econômico

Fonte: IPE

No Quadro nº 3 verifica-se a evolução e projeção dos indicadores 
macroeconômicos mais importantes, além do crescimento, segundo 
estimativas oficiais do Banco Central de Reserva do Peru. No período 
2000-2007 o Peru registrou a inflação média mais baixa da América Latina, 
como uma taxa de 2,1%. No ano de 2007 a estimativa inicial da inflação é de 

10  Segundo estimativas do Instituto Peruano de Economia – IPE. 
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2,5%, porém fatores de origem externa11 poderiam elevar essa taxa a cerca 
de 3%, o que ainda é uma inflação bastante baixa.

Quadro nº 3
Peru: principais indicadores econômicos

Ano
Inflação
(Variação 

Anual)

Exportações 
totais 

(milhões de US$)

Importações 
totais 

(milhões de US$)

Reservas 
internacionais 

líquidas 
(milhões de US$)

Saldo da 
dívida pública 

externa 
(% do PIB)

2005

2006

2007 (p*)

2008 (e**)

1.5

1.1

2.5

2.0

17367,7

23800,0

27312.0

29470.0

12081,6

14866,0

18114.0

21106.0

14097.0

17275.0

22827.0

25939.9***

28.1

23.6

19.2

17.4

* Projeção BCRP
** Estimativa BCRP
*** Estimativa própria
Fonte: BCRP. Elaboração própria.

O nível de exportações totais atingirá em 2007 27 bilhões de dólares 
(cifra recorde) e espera-se que chegue próximo a 30 bilhões em 2008. 
O aspecto importante é que o crescimento das exportações com valor 
agregado (as denominadas “não tradicionais “) em alguns itens é até mesmo 
superior ao observado em nível global. Como era de esperar-se, também as 
importações vêm crescendo de forma sustentada, e deverão alcançar pouco 
mais de 18 bilhões no ano de 2007 e mais de 21 bilhões em 2008. Em 2006 
as importações de bens de capital cresceram a uma taxa de 35% e em maio 
de 2007 o ritmo de crescimento foi de 41%.

O nível de reservas internacionais liquidas (RIN) subiu em 2007 a 
cerca de 23 bilhões de dólares, montante que equivale a mais de 15 meses 
de importações normais e que já supera o estoque da dívida pública externa. 
A proporção do saldo da dívida pública externa em relação ao PIB desceu a 

11  No segundo semestre de 2007 o Índice de Preços ao Consumidor registrou um aumento em conseqüência 
da confluência de incrementos dos preços de importação de alimentos (trigo, milho, laticínios) e do petróleo; 
todos incidem significativamente na cesta de consumo familiar no Peru.
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19% em conseqüência de uma política deliberada do ministério da Economia 
e Finanças, que realizou nos últimos anos diversas operações de pagamento 
antecipado de sua dívida, principalmente com o Clube de Paris, além de 
trocar dívidas denominadas em dólares por seu equivalente em novos soles 
e melhorar o perfil do serviço futuro em termos de taxas e prazos. O Peru 
demonstra assim suficiente robustez financeira para cumprir com suas 
obrigações e enfrentar eventuais choques externos12.

Pode-se afirmar que o crescimento econômico por que passa a 
economia peruana é sustentado por um forte impulso da demanda 
interna, pela expansão dos setores produtivos não primários, por 
investimentos crescentes, pelo superávit da balança comercial e por 
uma gestão responsável das finanças públicas. Esse crescimento está 
começando a ter impacto positivo na geração de empregos e ocorre de 
maneira descentralizada.

3.    O crescimento do investimento e a determinação 
do risco país

O crescimento dos investimentos, que impulsiona o crescimento, 
se expressa claramente no comportamento dos indicadores que podem 
ser vistos no Gráfico nº 4. No período compreendido entre os anos 
2002 e 2007 o investimento privado tem crescido de maneira sustentada 
a cada trimestre. Nos anos 2006 a 2007 o investimento privado cresceu 
a um ritmo de 20%. Estima-se que em 2007 os investimentos privados 
constituam 19% do PIB. As expectativas dos investidores, tanto nacionais 
quanto estrangeiros, são muito positivas em relação ao futuro da economia 
peruana, motivo pelo qual se espera que para o ano de 2010 a percentagem 
do PIB chegue a 30%.

12  A existência de uma importante entrada de dólares norte-americanos provenientes de maiores 
exportações, investimentos externos, remessas, crescimento do turismo em direção ao Peru, e mesmo do 
narcotráfico, gera um problema estrutural de tendência decrescente da taxa de câmbio. A debilidade do 
dólar norte-americano contrasta com o fortalecimento do novo sol peruano, o que obriga o Banco Central 
de Reserva a operar freqüentemente no mercado de divisas como comprador a fim de evitar uma queda 
maior da taxa de câmbio que prejudique a rentabilidade dos exportadores. 
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Gráfico nº 4

 
Fonte: IPE Fonte: BCRP e MEF. Elaboração própria
 * Estimativas MEF

No período compreendido entre 2007 e 2010 espera-se um nível 
de investimento privado superior a 20 bilhões de dólares em projetos 
importantes nos setores de mineração, hidrocarburetos, telecomunicações, 
indústrias, infraestrutura, eletricidade e serviços. No Quadro nº 4 aparecem 
os mais importantes projetos e empresas envolvidas e os montantes de 
investimento esperados.

Avultam projetos de mineração de grande envergadura como Toro 
Mocho ou Rio Blanco, cada um dos quais implica um nível de investimentos 
estimado em 1,5 bilhão de dólares. No setor de hidrocarburetos, somente a 
segunda parte do Projeto Camisea exige investimentos da ordem de 2,2 bilhões, 
enquanto que o denominado Lote 67 pressupõe investimentos de 1,6 bilhão. 
A ampliação da rede móvel e da banda larga de telefonia necessita não menos de 
1 bilhões em novos investimentos e a construção do Cais Sul para contêineres 
no porto de Callao implica em mais de 600 milhões em investimentos.

Quanto a projetos industriais, a ampliação da Refinaria de Zinco em 
Cajamarquilla e a exploração de fosfatos em Bayovar (Piura) exigirão cada um 
500 milhões de dólares em investimentos O consórcio brasileiro Camargo 
Corrêa planeja investir 200 milhões em uma nova fábrica de cimento, e a 
empresa de cervejaria Backus já inaugurou uma ampliação de sua fábrica 
como um investimento de 250 milhões. Cimentos Lima pensa investir cerca 
de 180 milhões no projeto denominado “El Platanal”, enquanto importantes 
firmas comerciais (peruanas e chilenas) projetam construir megacentros 
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comerciais em diversas cidades do país, com investimentos superiores a 
250 milhões de dólares. 

Quadro nº 4
Projetos de investimento: 2007-2010 (Milhões de US$)

Setor/ Empresas Projetos Montante

Mineração
Do qual: Peru Copper S.A
 Zijin Mining Group
 Minera Yanacocha
 Xatrata

Toromocho
Rio Blanco
Minas Conga
Las Bambas

9.697
1.500
1.400

935
930

Hidrocarburetos
Do qual: Peru LNG
 Barrel Resources
 Petrobrás – Petroperu

Camisea II
Lote 67
Planta Petroquímica

5.051
2.200
1.600

800

Telecomunicações
Do qual: Telefónica del Peru
 América Móvil (Claro)

Ampliação rede móvel e banda larga
Obras em telefonia móvel

1.993
1.000

560

Industrial
Do qual: Votorantim Metais
 Vale do Rio Doce
 Camargo Correa
 Backus

Expansão da refinaria Cajamarquilla
Fosfatos de Bayovar
Construção de fábrica de cimento
Ampliação de fábricas

2.129
500
450
200
250

Infraestrutura
Do qual: Dubai Ports World Callao
 Grupo Romano

Cais Sul – Callao
Porto em Ancón

1.051
617
200

Eletricidade
Do qual: Cimentos Lima El Platanal

245
180

Outros setores
Do qual: Totlus
 Casagrande
 Sodimac – Grupo Falabella
 Parque Arauco
 Corporación Pesquera Inca
 Parque Arauco, Gloria, Wiese
 Grupo Wong
 Graña y Montero
 Energo Projexp Niscogradnjo
 Agroindustrial Laredo

24 lojas em Lima, Trujillo e Chiclayo
Destilaria e desenvolvimento de campos de cultivo
Diversas lojas
Complexo comercial San Isidro
Embarcações e fábrica
Mega loja Arequipa
Centro Comercial Lima Praça Norte
Concessão Programa Viário Costa-Serra 1 (Piura)
Estrada Callacuyan-Huamachuco
Projeto Açucareiro Arena Dulce

794
100
66
60
54
50
40
35
31
24
20

Total 20.960

Fonte: Reporte de Inflación. Banco Central de Reserva do Perú (BCRP). Setembro 2007.
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Essa importante demanda de novos investimentos impulsiona o 
crescimento da capacidade produtiva e o aumento da produtividade. Esse 
último fenômeno não se observava anteriormente. Segundo um estudo 
da Groningen Growth Development Centre citado pelo Banco Central 
de Reserva13, o Peru apresenta um dos maiores índices de crescimento da 
produtividade da mão de obra na América Latina. Com efeito, no período 
2000-2006 a produtividade da mão de obra no Peru cresceu em 2%, enquanto 
que o indicador correspondente no Chile foi de 1,8%, de 1,4% no México, 
0,9% no Brasil e 0,4% na Colômbia, em todos os casos no mesmo período.

Por outro lado, segundo uma pesquisa de expectativas realizada com uma 
amostra de 277 empresas principais peruanas14, 70% delas responderam que 
tiveram incrementos de produtividade nos últimos dois anos15 superiores a 4%. 
Além disso, o aumento das importações de bens de capital que já assinalamos 
também facilitou o incremento da produtividade.

A diversificação de mercados, o estabelecimento de estratégias 
competitivas baseadas em diferenciação ou alta segmentação e a melhoria da 
produtividade também tiveram importância no considerável crescimento das 
exportações com maior valor agregado (que em 2007 se situam em cerca de 
6 bilhões de dólares). Numa pesquisa recente16 por nós realizada para 166 
empresas exportadoras peruanas bem sucedidas, 26% delas consideraram 
que a produtividade é o fator mais importante para explicar a melhora da 
competitividade, enquanto 47% das empresas entrevistadas responderam 
que a fim de aumentar a produtividade é preciso melhorar os rendimentos de 
todos os fatores produtivos.

A avaliação do risco país é um dos fatores de maior incidência na 
tomada de decisões dos investidores, principalmente os estrangeiros. Cada 
um dos bancos e agências classificadoras tem sua própria metodologia, mas o 
denominador comum busca determinar que o país se encontra em condições 

13  O estudo foi elaborado pelo Groningen Growth Development Centre e The Conference Board (Total 
Economy Database) e foi citado pelo Banco Central de Reserva do Peru: “Evolución Macroeconomica do 
Ulrimo Ano”, Op. cit.: Lima, julho de 2007, p. 30.
14  Banco Central de Reserva do Peru: Op. cit., p. 31.
15  As estimativas de produtividade das empresas entrevistadas foram feitas levando em conta as diferentes 
medidas utilizadas por cada empresa: unidades fisicas produzidas ou vendidas por trabalhador; unidades fisicas 
produzidas ou vendidas por matéria prima consumida, entre outras.
16  Cornejo Ramirez, Enrique: “El desafio Compertitivo: Estratégias de empresas exportadoras peruanas bem 
sucedidas”. Editorial San Marcos, Lima, abril de 2007, p. 240-242.
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de cumprir com suas obrigações internacionais e qual é o “ambiente” para o 
bom desempenho dos investimentos, o que implica na consideração de fatores 
econômicos, sociais, políticos e culturais.

Nos Gráficos nº 5 e 6 pode-se observar que a partir de 2002 ocorreu 
uma queda constante do índice de risco país do Peru. Em todo esse período 
o risco país peruano foi até mesmo inferior à média latino-americana, e na 
altura de meados de 2007 alcançou nível recorde, aproximando-se do índice 
mexicano correspondente.

Gráfico nº 5
Risco país: EMBI + Peru (pbs) (2000-2007)

 

 

Fonte: Bloomberg. Elaboração própria.

Gráfico nº 6
América Latina – Spreads de bônus soberanos (em pontos básicos)

Fonte: Bloomberg. Elaboração própria.
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Sem dúvida, porém, o mais interessante para os analistas internacionais 
é apreciar a evolução do risco país do Peru durante o governo social-
democrata do presidente Alan Garcia, que se iniciou em julho de 2007 
e cujo mandato constitucional vai até 2011. A preocupação especial pelo 
desempenho do governo aprista neste seu segundo mandato se deve a 
que em sua gestão anterior (no período 1985-1990) a atuação no campo 
econômico teve sérios problemas.

Como se verifica no Gráfico nº 7, entre 9 de agosto de 2006 e 12 de 
junho de 2007 o risco país do Peru vem diminuindo constantemente e até 
mesmo estabeleceu recordes históricos em varias ocasiões. Os mercados 
internacionais têm portanto uma avaliação favorável da economia peruana e 
do desempenho que o governo nacional vem mostrando nesse aspecto. Alguns 
chamaram esse desempenho “efeito Garcia” ou “Born again Garcia”. 

Gráfico nº 7
Peru: risco país (Mínimos históricos 2006-2007)

Fonte: Bloomberg. Elaboração própria.

Em outubro de 2007, a agência de avaliação de crédito do Canadá, 
Dominion Bond Rating Service (DBRS) conferiu ao Peru grau BBB low de 
investimento”...pela robustez de sua economia, disciplina fiscal e política 
monetária adequada que o governo vem aplicando”17. A DBRS é uma das 

17  Ministério da Economia e Finanças do Peru (MEF): “Peru: Grau de Investimento”; nota de imprensa 
publicada na página web do MEF, www.mef.gob.pe; Lima, 19 de outubro de 2007.
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sete organizações de Avaliação de Crédito Nacionalmente Reconhecidas 
(conhecidas pela sigla em inglês Nrsro) nos Estados Unidos, junto com 
Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch, A&M Best Company, Japan Credit Rating 
Agency e R&I Inc. Em outubro de 2007, a Standard and Poor’s classificou 
o Peru como BB+ (um ponto abaixo do grau de investimento); a Fitch 
Ratings deu a classificação BB+ (um ponto abaixo do grau de investimento) 
e a Moody’s conferiu a classificação Ba2 (dois pontos abaixo do grau de 
investimento) tudo parece indicar que em prazo curto essas agências também 
darão ao Peru o grau de investimento, pois, como dizem os analistas, “na 
prática o Peru já está no grau de investimento”.

6. Emprego e indicadores sociais
No início deste ensaio sublinhávamos que o principal desafio enfrentado 

pela economia peruana é conseguir que os frutos do sólido crescimento 
econômico que analisamos em detalhe sejam também percebidos como 
positivos por importantes setores da população, que vivem em condições 
de pobreza e extrema pobreza. Isso é o que se denomina “inclusão social”, 
“eqüidade” ou “justiça social”.18

Segundo números oficiais do ministério do Trabalho e Promoção do 
Emprego, em maio de 2007, o emprego urbano em empresas de dez ou mais 
trabalhadores está crescendo a um ritmo de 8,5% anuais, a mais elevada taxa 
dos últimos anos. Esse crescimento do emprego não ocorre apenas na cidade 
de Lima, mas também nas principais regiões do país.

No período compreendido entre janeiro e maio de 2007, comparado 
com período semelhante do ano anterior, o emprego em Trujillo cresceu 
21%, 17% em Talara, 12% em Sullana e Arequipa, 10% em Piura e Cuzco, 
9% em Lima, 7% Huancayo, Ica, Chiclayo e Tarapoto e 6% em Puno. Esse 
crescimento descentralizado do emprego fez com que em cidades como 
Trujillo e Ica ocorra em certos meses do ano uma situação de “pleno 
emprego local” segundo a sazonalidade dos negócios de agroexportação. 
Assim, o crescimento do emprego ocorre fundamentalmente em setores 
como manufaturas, agroindústria, construção e serviços.

18  O aspecto central do plano de governo do partido aprista peruano liderado pelo dr. Alan Garcia Pérez é a 
consecução do desenvolvimento com justiça social no quadro de uma democracia econômica e social que Vitor 
Raul Haya de la Torre (fundador do partido) denominava “uma democracia de pão com liberdade”.
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No Quadro nº 5 aparece um conjunto de indicadores sociais para 
o ano de 2006. Observa-se que mesmo quando as cifras de emprego 
começam a mellhorar em zonas urbanas, o problema fundamental que 
é preciso enfrentar é o do subemprego, que envolve mais da metade da 
PEA. Por outro lado, na altura de 2004, a pobreza era estimada em 51,6% 
da população. Segundo esses algarismos, cinco em cada dez peruanos são 
pobres e dois são extremamente pobres.

Quadro nº 5
Peru: principais indicadores sociais (2006)

Indicadores 2006

Emprego 1

Desemprego 1

Subemprego 1

Pobreza 2

Pobreza absoluta 2

Taxa de analfabetismo
Taxa bruta de natalidade (por mil)
Taxa bruta de mortalidade (por mil)
Taxa de mortalidade infantil (por mil)
Taxa de crescimento da população

91%
8,5%
 54%

 51,6%
 13.830.804

 11,4%
 21,80
 6,05
 29,90
 1,4%

1. Percentagem da PEA. Trimestre móvel maio-junho-julho
2. Dados de 2004
Fonte: INEI, FMI, e Cepal. Elaboração própria

A taxa de analfabetismo é ainda de 11,4%; a taxa bruta de mortalidade 
infantil ainda é de 29,9 por mil enquanto que os índices de desnutrição são 
significativos sobretudo na população infantil das camadas de menor renda. 
O cumprimento dos oito “Objetivos do Milênio” estabelecidos pelas Nações 
Unidas é tarefa árdua e tomará muito tempo.19

19  Os oito Objetivos do Milênio são: erradicar a extrema pobreza e a fome; assegurar educação primária 
universal; promover igualdade de gênero e a autonomia da mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar 
a saúde materna; combater o HIV/AIDS, o impaludismo, a tuberculose e outras enfermidades; garantir a 
sustentabilidade do meio ambiente; e fomentar a associação mundial para o desenvolvimento. Para maiores 
esclarecimentos ver: www.onu.org.pe/odm
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No Gráfico nº 8 pode-se observar a pirâmide de distribuição da 
PEA no Peru. 27,7% se compõem de micro-empresas rurais; 24,3% por 
micro-empresas urbanas, e 13,2% da PEA são independente urbanos sem 
qualificação. Essas três camadas representam um total de 65,2% da população 
em idade de trabalhar.

Gráfico nº 8
Peru: distribuição da PEA

 

Fonte: Mintra

Os pequenos empresários formam 7,3% da PEA; as empresas médias 
e grandes constituem outros 7,3%; os trabalhadores do setor público 6,5% 
do total; os desempregados 5%; os independentes não qualificados rurais, 
4,4%; as trabalhadoras do lar, 3,3% e os independentes qualificados apenas 
1% do total. 

As políticas de emprego e os programas sociais que vêm sendo 
implementados procuram enfrentar de maneira integral o problema apresentado 
pela pirâmide, tal como se pode apreciar no Gráfico nº 9.
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Gráfico nº 9
Peru: políticas sociais e de emprego 2006-2011

Fonte: Mintra

Para os desempregados que se encontram na parte inferior da pirâmide, o 
governo lançou um programa de emprego temporário chamado “Construindo 
o Peru”, assim como um programa de formação profissional para jovens. Os 
diversos apoios sociais estão agrupados no programa “Crescer” e no programa 
de transferência condicionada denominado “Juntos”, que beneficia cerca de 
400 mil famílias que vivem em condições de extrema pobreza. 

Para o setor dos autônomos não qualificados urbanos e trabalhadores 
do lar foi estabelecida uma Bolsa de Trabalho. O apoio às micro e pequenas 
empresas repousa no Programa “Mi Empresa” e nos esforços levados a cabo 
no Prompyme20 para promover oficinas, mercados e a construção de parques 
industriais. Finalmente, para as empresas médias e grandes, assim como para 
os autônomos qualificados, o ministério do Trabalho e Promoção do Emprego 
promove a normatividade adequada e realiza a vigilância do cumprimento das 
normas trabalhistas.

20  Comissão de Promoção da Pequena e Micro – Empresa – Prompyme. 
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Outro programa entre os que foram lançados pelo governo é o apoio 
às instituições financeiras que se dedicam à outorga de micro-créditos, tais 
como as Caixas Municipais, Caixas Rurais e Empresas de Desenvolvimento 
da Pequena e Micro Empresa – Edpymes21. Esse apoio é realizado por meio 
do Banco da Nação, que atua com plataforma de segunda instância e mediante 
convênios contribuiu para outorgar cerca de 40 mil novos micro-créditos, 
principalmente em zonas rurais pobres.

Por outro lado, um dos principais problemas que explicam a exclusão 
social é a deficiência ou ausência de infra-estrutura básica (estradas, pontes, 
água, eletricidade, telefonia, portos, aeroportos). Estudos levados a efeito no 
país ou por organismos internacionais constatam que os pobres são os mais 
prejudicados pela falta de infra-estrutura. 

Gráfico nº 10
Regiões: infra-estrutura e abertura

21  O conjunto das outorgas orientadas para a micro-empresa ascendia, em fins do mês de agosto de 2007, 
a mais de 2 bilhões de dólares, com um total de 1.119.000 créditos outorgados e um crédito médio de 5.600 
novos soles. Do total de micro-créditos outorgados, as Caixas Municipais representam 36%, as Edpymes 23% 
e as Caixas Rurais 7%.
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No Gráfico nº 10 verifica-se que uma grande percentagem da população 
peruana, principalmente no interior do país, ainda não conta com serviços 
públicos básicos, e também que uma percentagem significativamente importante 
da população em nível nacional não foi beneficiada com as facilidades de 
abertura comercial decorrentes de acordos como o de preferências tarifárias 
andinas com os Estados Unidos. 

Portanto, a tarefa fundamental a que se propõe o governo do presidente 
Garcia, ao lado da promoção do crescimento e do incentivo aos investimentos, 
é a redução da pobreza e desigualdade que ainda afetam milhões de peruanos. 
O Quadro nº 6 mostra as principais metas traçadas pelo governo para o 
ano 2011. 

Quadro nº 6
Plano de Governo do Presidente Alan Garcia: metas para 2011

• Redução da pobreza de 50% a 30% 
• O Peru produzirá 140 bilhões
• A desnutrição será reduzida de 

25% para 18%
• 250 mil moradias para um milhão e 

200 mil peruanos
• 90% dos peruanos terão água 

potável e eletricidade

• 800 mil títulos de propriedade
• O analfabetismo será erradicado
• A educação será de melhor 

qualidade na leitura e no raciocínio 
matemático

• O emprego informal será reduzido 
de 53% para 35%

• As regiões e municípios terão 66% 
das verbas paras obras.

Entre as principais metas estabelecidas estão a diminuição da pobreza de 
50% para 30%; a redução da desnutrição infantil de 25% para 16%; a construção 
de pelo menos 250 mil moradias e a outorga de 800 mil títulos de propriedade. 
Planeja-se também dotar de água potável e eletricidade 90% dos peruanos, 
reduzir o emprego informal para 35% e a erradicar o analfabetismo.

O cumprimento desses objetivos e a correspondente consecução das 
metas dependerá, em boa parte, da superação de algumas limitações que 
afetam atualmente a eficiência da gestão pública. Mais importante, como 
já assinalado, tem a ver com a necessidade de transformação do Estado, 
cujas normas, regulamentos e procedimentos, assim como a mentalidade de 
seus funcionários, muitas vezes não permitem que os tempos burocráticos 
coincidam com os tempos políticos. Por outro lado, a população exige 
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resposta rápida a suas exigências, e portanto outro aspecto fundamental é o 
grau de consenso que é preciso obter em relação à necessidade de manter a 
estabilidade macroeconômica e o crescimento como políticas do Estado, de 
forma a responder à demanda da população com responsabilidade fiscal.

7. crescimento, inclusão social e governabilidade
Conforme ficou dito, para que o crescimento seja sustentável é preciso 

que seja acompanhado de inclusão social, e isso deve ocorrer em um contexto 
de governabilidade democrática. É esse o tripé sobre o qual deve repousar 
a estratégia de desenvolvimento, e nesse esforço se encontra o Peru, com 
uma macroeconomia sólida e um crescimento sustentado, porém ainda com 
importantes desafios vinculados à necessária inclusão social. 

Afirmamos, porém, existir uma exigência adicional: em economias como 
a peruana é indispensável que as políticas econômicas levem em conta o “ponto 
de partida inicial”, que não é exatamente o ideal e que condiciona a eficácia 
das medidas adotadas. Conforme está esquematizado no Quadro nº 7, nossa 
proposta é que existe uma “etapa competitiva anterior” que normalmente não 
é levada em conta mas cujas características devem ser entendidas e também 
aproveitadas e convertidas em pontos fortes.

Quadro nº 7
Módulo de explicação do “ponto de partida inicial” 

para a análise da competitividade em países em desenvolvimento

 

* PED: Países em desenvolvimento
Elaboração: o autor
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Nesse sentido, o que encontramos são negócios de dimensões pequenas 
ou muito pequenas, com baixos níveis de produtividade, mas que envolvem 
dezenas de milhares de peruanos. Como incluí-los? Essa é uma das tarefas e 
para a mesma devem confluir temas como o do financiamento, o da assistência 
técnica e o da capacitação. Outro problema concreto é o de como tornar menos 
complexa e dispendiosa a formalização das empresas, e para isso é preciso dar 
facilidades administrativas e tributárias. Por outro lado, as regulamentações 
bancárias, e também as normas de Basiléia, não foram feitas para a micro-
finança, mas a realidade é que as instituições micro-financeiras são as que estão 
realizando o maior esforço de serviços bancários e inclusão social.

Por outro lado, a diversidade cultural, a complexidade geográfica e 
também a forma de comunicação oral característica da maioria da população 
peruana devem ser aproveitadas para conseguir um crescimento mais inclusivo, 
considerando a habilidade e criatividade que os peruanos demonstraram para 
enfrentar suas necessidades mais prementes.

Levar em conta essas características da “etapa competitiva anterior” 
não significa que não se deva considerar com igual ênfase as estratégias 
de competitividade baseadas no incremento da produtividade, inovação 
e liderança que já possam ser aproveitadas pelas empresas que atingiram 
dimensões eficientes e organização moderna. As políticas econômicas devem 
considerar ambas as etapas, e não apenas a segunda, como comumente ocorre. 
Somente assim poderemos conseguir que as economias A e I do modelo que 
caracterizamos no início deste ensaio se aproximem das economias M e C, 
gerando assim um desenvolvimento com inclusão social e governabilidade 
democrática. DEP

Tradução: Sérgio Duarte


