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A turbulência política no Peru não compromete o seu potencial como parceiro comercial

No dia 09 de novembro deste ano, o Parlamento do Peru destituiu o presidente Martín Vizcarra por
alegações de corrupção que possuem investigações em andamento. A sua saída deu início a uma das
maiores crises políticas recentes do país.
No dia seguinte a sua destituição, o deputado Manuel Merino, assumiu o governo do Peru como
presidente interino. Apesar de Merino tomar posse com a promessa de um gabinete de “consenso”,
prometendo respeitar o calendário eleitoral, cujas eleições aconteceriam em abril, organizações
internacionais se distanciaram deste governo. A Organização dos Estados Americanos (OEA),
juntamente com entidades da região, não reconheceram a autoridade do governo interino de
Merino. Ademais, países vizinhos adotaram cautela com o intuito e a expectativa de que o calendário
eleitoral fosse respeitado, assim como, os interesses da população peruana.
Sendo assim, apenas seis dias em posse do cargo, Merino renunciou após o Congresso do Peru lhe
dar um ultimato. A crise política se intensificou em meio aos protestos civis e se agravou depois que
dois manifestantes morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia.
Após a renúncia de Merino no dia 15 de novembro e o bloqueio da eleição de seu substituto no
Congresso, o país mergulhou em um vazio dos poderes Executivo e lideranças no Legislativo capazes
de trazer a si a liderança. Foi assim que, na segunda-feira, dia 16 de novembro, o Congresso do Peru
elegeu o veterano deputado Francisco Sagasti, de 76 anos, como chefe de estado interino do país,
amenizando assim a crise política iniciada pela destituição de Vizcarra. A principal missão de Sagasti
será conduzir o país às eleições de abril.
Mesmo com as crises e complicações políticas sofridas pelo governo peruano em decorrência dos
problemas com corrupção nas suas altas esferas políticas, a economia do país se manteve em
crescimento. Em 2018 o crescimento registrado do PIB foi de 4%, seguido de um crescimento de 2,2%
em 2019, segundo dados do Banco Mundial. Para fins de comparação, segue um gráfico que
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demonstra o comparativo do crescimento econômico peruano em relação ao crescimento da região
da América Latina como um todo, assim como, do Brasil nos últimos dez anos.

Fonte: Dados do Banco Mundial, Crescimento do PIB (% anual), 2020.
A trajetória de crescimento e estabilidade econômica do governo do Peru ocorre em razão de
políticas assertivas de abertura de mercado, controle de inflação, contenção de gastos públicos e
incentivo a ações e políticas de livre comércio. O conjunto dessas medidas criou um cenário positivo
de crescimento econômico, que contribuíram para um fortalecimento das relações comerciais entre
Brasil e Peru.
O Brasil é um parceiro comercial de peso para o Peru e o comércio internacional entre as partes é
robusto. As exportações do Brasil ao Peru alcançaram US$ 2,2 bilhões em 2019, isso fez com que a
participação brasileira nas importações do Peru correspondessem a 6% do montante total importado
pelo país andino em 2019. As relações comerciais entre o Brasil e o Peru são substanciais, com o fluxo
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comercial alcançando US$ 3,7 bilhões em 2019, cuja balança comercial foi superavitária em US$
679,6 milhões para o Brasil.
Nas relações comerciais com Minas Gerais, o Peru se destacou como mercado fornecedor, ocupando
a 8º posição no ranking de importações do estado. O principal produto importado por Minas Gerais
do Peru são minérios de zinco e seus concentrados. O fluxo comercial entre as partes somou US$
455, 3 milhões em 2019, sendo que desse montante, as exportações correspondem a US$ 118
milhões e as importações equivalem a US$ 337,3 milhões. A balança comercial de Minas Gerais com
o Peru fechou com déficit para Minas Gerais no último ano no valor de US$ 219,3 milhões.
O comércio exterior é um importante condicionante para a estabilidade do Peru, para fins de
exposição, 25% do PIB nacional dependem das exportações do país, que tem na Ásia o seu principal
mercado, destino de 47% das exportações nacionais. O fortalecimento da economia peruana e a
adensamento da presença comercial em mercados potenciais, tal como o europeu, contribuíram na
busca pela diversificação e crescimento econômico sustentável do país.
Espera-se que a turbulência política atual no Peru não comprometa o crescimento econômico
observado nos últimos anos, assim como os esforços para um desenvolvimento econômico e social.
Sendo assim, o país continuará apresentando um cenário positivo para a realização de trocas
comerciais, o que contribui muito para o comércio internacional brasileiro e também de Minas Gerais
na região da América do Sul; uma vez que o bom momento econômico do Peru contribui para um
fortalecimento das exportações.
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