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INTRODUÇÃO 
 

 

Claramente, a economia peruana foi uma das que mais se destacou no cenário latino-americano na última década 

(2006-2016), pois é uma das mais dinâmicas e estáveis, tendo crescido a um ritmo anual de 6,2% e, ao mesmo 

tempo, mantendo uma inflação da ordem de 2,9% ao ano. Esse desempenho é resultado dos sólidos fundamentos 

macroeconômicos que o Peru mantém há mais de duas décadas, produto de reformas estruturais profundas 

direcionadas à liberalização dos mercados e à manutenção de um equilíbrio fiscal sustentado por uma elevada 

solvência monetária e financeira. 

 

No entanto, graças à desaceleração da economia mundial observada nos últimos anos, a economia peruana 

moderou sua expansão a partir de 2014, a taxas de crescimento na faixa de 3% a 4%. Projeta-se para 2017 que o 

PIB cresça 3,1% – superando a Colômbia (1,9%), a Argentina (2,2%) e o Chile (2,1%) –, embora seja um ano no qual 

convergiram o impacto das inundações em quase todo o país e a paralisação dos maiores projetos de investimento 

por conta de conflitos sociais e problemas contratuais com investidores privados.  

 
O Peru vem implementando uma política agressiva de liberalização comercial que o levou a assinar 21 Tratados de 
Livre Comércio (TLCs) até janeiro de 2017, a fim de fortalecer a competitividade da economia, atrair mais 
investimento estrangeiro e diversificar os mercados de destino de suas exportações. A proximidade geográfica e a 
complementaridade econômica entre o Brasil e o Peru oferecem uma gama de oportunidades para o 
desenvolvimento de empreendimentos conjuntos com o objetivo de conquistar os mercados da Bacia do Pacífico. 
É assim que, por meio do programa Consolida Brasil, o governo do Peru impulsionará em 2017 a organização de 
missões comerciais e logísticas ao Brasil, além de gerenciar a chegada de importadores do Brasil ao Peru. 

 

O investimento estrangeiro direto (IED) do Brasil no Peru durante o período entre 2010-2015 vem crescendo 1,2% 

ao ano, superando atualmente US$ 1 bilhão. Nos próximos anos, espera-se que cresça ainda mais, dando suporte à 

expansão comercial entre os dois países. De fato, o Brasil é o principal parceiro comercial latino-americano do Peru 

e, em 2017, as negociações entre os dois países superaram os US$ 4 bilhões. Com relação ao Comércio 

intrarregional na América Latina, o Brasil é o principal país de destino das exportações do Peru, sendo, ao mesmo 

tempo, o principal fornecedor de mercadorias. No período entre 2012-2017, as exportações do Peru ao Brasil se 

mantiveram estáveis, com uma taxa média de crescimento anual de 2,4%, ao passo que as importações do Brasil 

retrocederam a uma taxa média anual de -1,0%, devido aos efeitos da crise da zona do euro, a desaceleração da 

economia da China e o ajuste fiscal dos Estados Unidos.  

 

O Peru é um país reconhecido por seu grande potencial de mineração, pesqueiro, hidro carbonífero, 

agroindustrial, turístico e gastronômico, bem como por ser considerado o país com o nível de empreendedorismo 

mais alto do mundo, segundo o Banco Mundial. Isso vale o interesse das empresas brasileiras em conhecer melhor 

a economia peruana e em como é possível começar a desenvolver negócios no Peru. 
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DADOS BÁSICOS 
 
O Peru é um país de 31,8 milhões de habitantes, estimativa FMI para 2017, cuja economia tem crescido por mais 

de duas décadas a taxas mais altas que a maioria das economias da América Latina, com baixa inflação, baixo nível 

de endividamento público, elevadas reservas internacionais, equilíbrio fiscal e de balança de pagamentos. Nesse 

contexto, o Peru conseguiu reduzir de forma radical os níveis de pobreza e pobreza extrema de 2001 a 2014, 

segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). 

 

O Peru ocupou o 4º lugar entre os receptores de Investimento Estrangeiro Direto (IED), na América do Sul. O saldo 

de IED em 2016 foi de US$ 6,86 bilhões, segundo a UNCTAD, FDI/MNE. 

 

Peru – Dados básicos de 2017 

Superfície: 1.286.215,63 km² 

População (estimativa FMI): 31,8 milhões de habitantes 

Densidade demográfica: 24,7hab./km² 

PEA: 16.498.100 

Moeda: Sol 

1 Sol = US$ 0,3086  

1 Sol = R$ 0,99371 

Fonte: INEI – BCRP, World Economic Outlook, IMF, April 2018.  

 

PIB e Composição do PIB 

 

Peru – Produto Interno Bruto 

 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB Nominal (US$ bilhões) 195,43 215,22 231,57 246,71 262,05 

PIB per capita (US$) 6.208 6.762 7.199 7.586 7.972 

Crescimento do PIB (%)* 4,06 2,51 3,71 3,98 3,93 

*PBI constante do ano base 2007 

Fonte: World Economic Outlook, IMF, April 2018, estimativas.  

 

No período entre 2006-2016, a economia do Peru manteve um crescimento médio anual de 6,2%. Não obstante, a 

partir de 2014, ele reduziu seu ritmo de expansão frente à redução dos preços dos minerais, a elevação das taxas 

de juros internacionais e o endurecimento das condições de financiamento para as economias emergentes. 

 

Em 2016, a economia peruana cresceu 4,06%, acima dos 3,3% observados em 2015, impulsionada pelas atividades 

primárias que aumentaram 9,8% no referido período, enquanto a taxa de aumento das outras atividades foi de 

2,3%. A mineração de metais, principalmente de cobre, foi o setor mais dinâmico. Quanto aos gastos, o PIB 

beneficiou-se principalmente do aumento das exportações (9,7%), resultado do amadurecimento dos projetos de 

mineração; ao mesmo tempo, o consumo privado aumentou 3,4%, enquanto o investimento privado caiu 6,1%, 

afetado pelo término do investimento de importantes projetos de mineração e pela paralisação de obras de 

infraestrutura. 
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O Peru segue com fundamentos macroeconômicos sólidos: elevada disponibilidade de reservas internacionais 

relativas a seu PIB; baixo nível de dívida pública em relação ao PIB; baixa inflação e classificação de grau de 

investimento. 

 

A respeito da participação dos setores econômicos no PIB nacional, em 2016, 44,69% foi gerado pelo setor de 

serviços (o que inclui o setor financeiro, de transporte, de telecomunicações, entre outros), 14,93% pelo setor de 

mineração e de hidrocarbonetos, 14,30% pelo setor industrial, 11,70% pelo setor de comércio, 6,37% pelo setor de 

construção e 5,64% pelo setor agropecuário. 

 

Comércio exterior e negociações bilaterais 

 

Em 2017, o Peru registrou um saldo positivo em sua balança comercial, US$ 4,3 bilhões. Um resultado positivo, 

frente aos últimos quatro anos de déficit na balança, nos quais houve uma queda nos preços internacionais dos 

minerais. No período de 2016-2017, suas exportações tiveram um aumento de 22,2% e as importações, 9,8%. 

 

Comércio Exterior do Peru 

(bilhões de US$) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Exportações  46,4 42,6 38,5 33,2 36,0 44,0 

Importações 42,2 43,3 42,2 38,1 36,2 39,7 

Saldo comercial 4,2 -0,8 -3,7 -4,9 -0,1 4,3 

Fonte: UNCTAD/Trademap, May 2018.   

 

Por sua vez, a balança comercial bilateral continuou se mostrando favorável ao Brasil. Os resultados dos últimos 

anos mostram as exportações brasileiras para o Peru apresentando crescimento desde 2014 e atingindo o pico de 

US$ 2,2 bilhões em 2017, 15% mais que o ano anterior. As importações atingiram US$ 1,6 bilhão no último ano, 

31% que a ano anterior.  

 

 

Comércio entre Brasil e Peru 

(Milhões de US$)       2012       2013       2014      2015       2016       2017 

Exportações (FOB) 2.415 2.147 1.818 1.816 1.949 2.245 

Importações (CIF) 1.288 1.771 1.712 1.256 1.236 1.618 

Saldo comercial 1.128 376 106 559 713 628 

Fonte: MDIC/SECEX, Março de 2018.   
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I. ASPECTOS GERAIS 
 

1.1 Geografia 
 

A superfície terrestre do Peru é de 1.286.216 km², com 11% do território composto por zonas costeiras (136.339 

km²), 32% por zonas de serra (405.158 km²) e 58% por florestas (744.719 km²). Seu litoral é banhado pelo Oceano 

Pacífico ao longo de 3.079,5 km, com acesso aos principais mercados da Ásia. O Peru possui soberania sobre 

200 milhas marítimas, onde as correntes de Humboldt e do El Niño se convergem e proporcionam uma grande 

variedade de peixes. 

 

Embora a geografia do Peru seja acidentada e suas três regiões naturais – costa, serra e floresta – componham 

uma morfologia variada, a multiplicidade dos climas e a boa qualidade dos solos permitem o desenvolvimento de 

uma ampla gama de cultivos agrícolas. Seu mar é considerado um dos mais ricos do planeta, devido ao fenômeno 

da ressurgência influenciado pela corrente de Humboldt. 

 

O Peru é um dos países com a maior diversidade biológica do mundo, o que lhe permite se abastecer de uma 

ampla gama de produtos agrícolas durante todas as estações do ano. 

 

Além disso, o território peruano possui uma geologia que abrange uma vasta riqueza mineral, classificada entre as 

cinco principais do mundo, enquanto seu território acidentado e sua riqueza hidrológica lhe permitem contar com 

um potencial de energia renovável. 

 

Informações geográficas do Peru 

Pico mais alto do Peru Huascarán 6.768 metros 

Zona mais profunda Cañon de Cotahuasi 3.535 metros 

Rio mais longo Rio Ucayali 1.771 km 

Maior lago navegável Lago Titicaca 8.380 km² 

Maior ilha San Lorenzo en el Callao 16,48 km² 

Fonte: Universia  

 

Países vizinhos 

 

O Peru está limitado ao norte pelo Equador e pela Colômbia, a leste pelo Brasil, a sudeste pela Bolívia, ao sul pelo 

Chile e a oeste pelo Oceano Pacífico. 

 

Clima, temperaturas e precipitação das principais cidades peruanas 

 

O clima no Peru é variado. 28 dos 32 climas do planeta e 84 de um total de 104 zonas de vida convergem em seu 

território. Na Costa, as temperaturas ultrapassam os 29°C durante o verão (janeiro-março), enquanto no inverno 

(junho-setembro) o clima normalmente é úmido e levemente chuvoso, com temperaturas em torno de 14°C. Na 

serra o clima é frio e seco, e a temperatura varia entre 9 e 18°C dependendo do momento do dia. O sol geralmente 

brilha todas as manhãs do ano, e quando a noite cai a temperatura pode chegar a 5°C. Na floresta o clima é 

tropical, quente e úmido, e a temperatura média vai de 25 a 28°C. 

 

1.2 População, centros urbanos e indicadores 
 

População 

 

A população do Peru excede 31 milhões de habitantes, segundo informações do CEPAL. Segundo as projeções do 

Instituto Nacional de Estatística (INEI), em 2021 esse número passará os 33 milhões de habitantes e em 2040 
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chegará a mais de 40 milhões. A população peruana vem mostrando uma tendência à desaceleração. A expectativa 

de vida subiu de 74,13 (2010-2015) para 75,07 (2015-2020) anos. Há cinquenta anos as mulheres tinham em média 

seis filhos, enquanto atualmente têm somente 2,2 filhos.  

 

Composição da população por faixa etária e sexo 

 

De acordo com o INEI, a pirâmide populacional peruana é caracterizada por uma base ampla: muitos jovens, 

embora com menos disposição a ter filhos nos próximos anos. 

 

O Peru já está recebendo os benefícios do “bônus demográfico”: período de máxima expansão da população em 

idade ativa (15 a 59 anos) em relação às outras duas classificações etárias. O “bônus demográfico” se estenderá 

por no mínimo 40 anos, aproximadamente até 2047. 

 

Principais indicadores socioeconômicos 

 

PBI per capita  

 

Em 2016, o PIB per capita mensurado em dólares desacelerou graças à desvalorização do sol; contudo, o PIB 

nacional se mantém em crescimento, tendo 3,9% de progresso em 2016, e o PIB per capita alcançou US$ 6.202. 

 
Peru: PIB per capita (US$) 

 
Fonte: INEI, BCRP  

 

 

Segundo a Pesquisa Nacional de Domicílios (ENAHO) de 2015, estima-se que o consumo anual per capita do Peru 

seja de US$ 2.244,7. 

 

Distribuição da renda regional  

 

Segundo a ENAHO, a distribuição da renda no Peru em 2015 estava concentrada na região de Lima (46,2%). As 

outras regiões têm uma participação menor de 6% cada uma.  

 

 
Peru: Distribuição da renda por classe socioeconômica 2015 

Classe Part. Renda Média Renda Média 

Socioeconômica Total de Lares (Milhões S/) (Milhões US$) 

A 1,1% 76.670 24.077 

B 3,1% 75.050 23.568 

C 9,1% 53.726 16.872 

D 29,2% 41.355 12.987 

E 33,5% 29.460 9.251 

Rural 24,0% 14.608 4.587 

Fonte: INEI   

 

 

 

Perú: PBI per cápita (US$)

Fuente: INEI, BCRP Elaboración: MAXIMIXE

5.665

6.274
6.496 6.592

6.181 6.202

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Salário mínimo e nível salarial médio mensal 

 

O salário mínimo no Peru vem aumentando em função da inflação e, em menor escala, do aumento da 

produtividade trabalhista. Desde maio de 2016, o salário mínimo é de S/850 novos sóis peruanos, equivalente a 

US$ 261,00 (câmbio do dia 17 de março de 2017). 

 

Indicadores de tecnologia da informação 

 

Tempo médio de uso da internet 

 

93% dos internautas têm um smartphone e passam 9,3 horas por semana utilizando-o.  

 
Peru: Quantidade de computadores e usuários de internet (por cada 1.000 /hab.) 
 

 

Indicador 2015 

Computadores 320 
Usuários de internet 64 
Fonte: INEI-OSIPTEL  

 

Número de automóveis 

 

Em 2015, a frota do Peru era de 2.544.133 veículos; ou seja, 81,7 unidades para cada mil habitantes, nível ainda 

abaixo de outros países com desenvolvimento econômico semelhante. 

 

Em 2016 a venda de veículos pesados diminuiu 1,9% devido à paralisação de grandes projetos de mineração, que 

foram afetados por conflitos sociais, bem como atrasos em grandes projetos de infraestrutura. Enquanto isso, a 

venda de veículos leves pôde crescer 0,6%. 

 

Consumo per capita de aço 

 

O consumo per capita de aço chegou a 111 kg por habitante em 2015, superando o consumo per capita médio da 

América Latina (104,0 kg por habitante). 

 

Consumo de Energia Elétrica 

 

O consumo de energia elétrica per capita vem aumentando constantemente nos últimos cinco anos, com um 

crescimento de 26% entre 2011 e 2015. 

 

Perfil do consumidor 

 

O consumidor é fiel ao canal tradicional de distribuição, pois procura proximidade e consome um menor volume 

de produtos, embora a penetração crescente dos shoppings centers esteja levando a um maior consumo das 

famílias no canal moderno. 

 

A estrutura socioeconômica do Peru mudou nos últimos anos. As residências de nível socioeconômico (NSE) B e C 

reforçaram sua presença em Lima – ao passar de 56,9% a 62,8% do número total de residências na cidade – ao 

mesmo tempo em que aumentaram sua participação nacional, de 42,8% para 47,4%. Essa expansão das classes 

médias sustenta a demanda por bens duráveis como automóveis, eletrodomésticos, smartphones, etc. 
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Índice de Desenvolvimento Humano 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Peru tem melhorado nas últimas décadas, passando de 0,57 em 

1980 para 0,734 em 2015, em uma escala de 0 a 1. De acordo com o relatório divulgado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a expectativa de vida ao nascer no Peru é de 74,6 anos, a média de anos 

de escolaridade é de 9,0 anos, enquanto os anos esperados de escolaridade são de 13,1 anos. 

 

1.3 Organização política e administrativa 
 

Estrutura Constitucional e política 

 

A Constituição Política em vigor no Peru é de 1993. Ela estabelece que o Peru é uma República Democrática com 

três poderes autônomos: (i) o Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, que assume as funções 

de Chefe de Estado e Chefe de Governo, eleito por meio de sufrágio universal para um mandato de 5 anos; (ii) o 

Poder Legislativo, exercido por um Congresso unicameral composto por 130 parlamentares, eleitos a cada 5 anos 

por sufrágio universal; e (iii) o Poder Judiciário, constituído por juízes nomeados pelo Conselho Nacional da 

Magistratura. O regime é multipartidário e tem por volta de 20 partidos políticos. 

 

Principais órgãos do Governo Central 

O Governo Central é formado pelo Presidente da República e pelo Conselho de Ministros. No Peru existem 18 

ministérios: 

 Agricultura 

 Meio Ambiente 

 Comércio Exterior e Turismo 

 Cultura 

 Defesa 

 Desenvolvimento e Inclusão Social  

 Economia e Finanças 

 Educação 

 Minas e Energia 

 Interior 

 Justiça e Direitos Humanos 

 Mulher e Populações Vulneráveis 

 Produção 

 Relações Exteriores 

 Saúde 

 Trabalho e Promoção do Emprego 

 Transportes e Comunicações 

 Habitação, Construção e Saneamento. 
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O Peru conta com um Banco Central de Reserva (BCRP) e uma Superintendência de Bancos, Seguros e AFP (SBS). O 

primeiro tem como missão zelar pela estabilidade monetária, enquanto o segundo regulamenta e supervisiona o 

sistema financeiro, incluindo bancos, instituições financeiras, poupanças e crédito, seguradoras e administradoras 

de fundos de pensão (AFPs). 

 

Quanto ao comércio exterior, o Peru conta com: (i) o Ministério de Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR), 

responsável pelas negociações comerciais internacionais e pela facilitação do comércio; (ii) a Comissão de 

Promoção do Peru para Exportação e Turismo (PROMPERÚ), anexada ao MINCETUR, responsável por promover o 

comércio exterior; (iii) a Superintendência Nacional de Aduanas e de Administração Tributária (SUNAT), 

responsável por administrar a política aduaneira.  

 

Alguns produtos são restritos para importação e é necessária autorização para sua entrada no país. Esse é o caso 

dos celulares, que requerem permissão do Ministério de Transportes e Comunicações; os medicamentos, 

vitaminas, equipamentos e demais aparelhos médicos requerem permissão da Diretoria Geral de Medicamentos, 

Suprimentos e Drogas (DIGEMID). Também são importantes: a Diretoria Geral de Saúde Ambiental (DIGESA), a 

Superintendência Nacional de Controle de Serviços de Segurança, Armas, Munições e Explosivos de Uso Civil 

(SUCAMEC), o Ministério da Produção (PRODUCE) e o Serviço Nacional de Sanidade Agrária (SENASA). 

 

Organização Administrativa 

 

O território peruano está organizado em 25 regiões mais a província de Lima, que conta com um regime especial. 

No total existem 26 subdivisões políticas e administrativas, sendo Lima a capital do Peru. 

Com relação às divisões sub-regionais, cada região é dividida em províncias, e estas, por sua vez, dividem-se em 

distritos, que são governados pela prefeitura da província ou do distrito, respectivamente. 

Segundo as estatísticas do INEI, em 2015 existiam 196 províncias, 1.646 distritos e 2.432 centros povoados. 

  

Participação em organizações e acordos internacionais 

 

Atualmente o Peru tem 20 acordos comerciais, entre os quais se destacam os assinados com os Estados Unidos, a 

China e a União Europeia. Além disso, ele também negocia acordos com a Índia, a Turquia e El Salvador. A 

expectativa é de que o Peru tenha 27 acordos comerciais até o ano de 2025. 
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Principais Acordos Comerciais Vigentes 
 

País ou grupo de 
países 

Nome do Acordo 
Data de 

Assinatura 
Instrumento de 

ratificação 
Instrumento de 
Implementação 

Entrada em 
Vigor 

Estados Unidos 
Acordo de Promoção 

Comercial Peru-
Estados Unidos 

12/04/2016 

Aprovado pela Res. Leg. 
nº 28766, publicada no 
dia 29/06/2006 
Ratificado pelo D.S. nº 
030-2006-RE, publicado 
no dia 30/06/2006 

D.S. nº 009-2009 – 
MINCETUR 

publicado no dia 
17/01/2009 

01/02/2009 

Chile 
Acordo de Livre 

Comércio entre Peru 
e Chile 

22/08/2006 
D.S. nº 057-2006-RE, 
publicado no dia 
26/08/2006 

D.S. nº 010-2009 – 
MINCETUR, 

publicado no dia 
22/02/2009 

01/03/2009 

China 
Tratado de Livre 

Comércio entre Peru 
e China 

28/04/2009 
D.S. nº 092-2009-RE, 
publicado no dia 
06/12/2009 

D.S. n°005-2010-
MINCETUR, 

publicado no dia 
25/02/2010 

01/03/2010 

México 
Tratado de Livre 

Comércio  
06/04/2011 

D.S. n° 089-2011-RE, 
publicado no dia 
20/07/2011 

D.S. n° 001-2012-
MINCETUR, 

publicado no dia 
24/01/2012 

01/02/2012 

Coreia do Sul 

Acordo de Livre 
Comércio entre a 

República do Peru e a 
República da Coreia 

21/03/2011 
D.S n° 092-2011-RE, 
publicado no dia 
24/07/2011 

D.S. n° 015-2011- 
MINCETUR 

publicado no dia 
26/07/2011 

01/08/2011 

Japão 
Acordo de Associação 

Econômica entre 
Peru e Japão 

31/03/2011 
D.S. n° 094-2011-RE, 
publicado no dia 
27/07/2011 

D.S. n°004-2012-
MINCETUR, 

publicado no dia 
13/02/2012 

01/03/2012 

União Europeia 
Acordo Comercial 

entre Peru e União 
Europeia 

26/06/2012 
D.S. n° 006-2013-RE, 
publicado no dia 
17/01/2013 

D.S. n° 002-2013-
MINCETUR 

01/03/2013 

Venezuela 

Acordo de Alcance 
Parcial de Natureza 
Comercial entre a 

República do Peru e a 
República Bolivariana 

da Venezuela  

07/07/2012 
Decreto Supremo n° 
032-2013-RE, publicado 
no dia 28 de julho  

D.S. n° 010-2013-
MINCETUR 

01/08/2013 

Fonte: MINCETUR   Elaboração: MAXIMIXE 
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II. ECONOMIA, MOEDA E FINANÇAS 
 

2.1 Conjuntura econômica 
 

A economia peruana cresceu a um ritmo anual de 6,2% na última década (2006-2016). Esse crescimento deve-se a 

seus fundamentos macroeconômicos sólidos, produto de reformas estruturais realizadas no início dos anos 90 

voltadas para a liberalização dos mercados e para uma alta solvência monetária e financeira. 

 

No entanto, graças à desaceleração da economia mundial observada nos últimos anos, a economia peruana 

moderou sua expansão a partir de 2014, a taxas de crescimento na faixa de 3% a 4%. É previsto que, em 2017, o 

produto apresente um crescimento de 3,1%, apesar do contexto de grandes desafios devido às inundações que 

afetaram quase todo o país e à paralisação dos maiores projetos de investimento em consequência de conflitos 

sociais e problemas contratuais com investidores privados.  

 

Nos últimos cinco anos, o Peru manteve uma taxa média de inflação baixa, ficando abaixo de países como 

Colômbia (3,7%), Bolívia (5,1%), Brasil (7,1%) e Argentina (16,1%), entre outros.  

 

Características gerais da estrutura da economia 

 

Nos anos de 2011, 2012 e 2013 houve um aumento de 6,3%, 6,1% e 5,9%, respectivamente, no produto interno 

bruto, decorrente de um bom desempenho das atividades da indústria, construção, energia, serviços e da 

administração pública.  

Em 2014 e 2015, o PIB cresceu 2,4% e 3,3%, respectivamente, em um ambiente internacional menos favorável – o 

produto mundial registrou um ritmo menor, o que, por sua vez, foi refletido na deterioração das condições de 

negociação. Por essa razão, no ano de 2014 foi possível observar menos exportações de produtos primários ao 

exterior. As atividades econômicas foram afetadas por fatores climáticos associados ao Fenômeno El Niño, pela 

menor quantidade de minerais, que trouxe, como consequência, uma menor produção, a diminuição da atividade 

industrial (-3,2%) e o menor desempenho do setor de construção (1,8%). Já em 2015 as atividades econômicas 

como a mineração e a pesca foram as que apresentaram o crescimento mais dinâmico, de 9,2% e 15,9%, 

respectivamente, o que pode ser explicado pela maior exploração do cobre e pela pesca abundante de anchoveta. 

 

Além disso, o crescimento do PIB de 4,06% em 2016 permitiu que o país se destacasse como uma das economias 

de crescimento mais rápido da região. Esse dinamismo foi alcançado graças aos altos preços das commodities 

entre 2006-2008 e 2010-2012, às políticas de mercado favoráveis para os investidores e às agressivas estratégias 

de liberalização do comércio evidenciadas nos tratados comerciais que permitem que 92,2% das exportações 

entrem em 54 países do mundo. A oferta exportável do Peru está em um processo de diversificação, com novos 

produtos, como o mirtilo, a romã, o maracujá, a chia e a cherimóia, entre outros. Em 2015, os produtos não 

tradicionais atingiram participação de 31,7% no valor total de exportação e, em 2016, chegaram a 29,1%. 

 

Além disso, destacam-se as políticas monetárias e fiscais aplicadas durante os últimos anos, que reduziram a dívida 

pública de 32,3% em 2006 para 23,3% em 2015. A economia nacional também mostra uma redução do 

desemprego e da pobreza em resposta ao crescimento econômico da última década. 

 

No Peru, a modalidade de investimento sob a Parceria Público-Privada (PPP) tem apresentado bons resultados. De 

fato, entre 2011-2016 (até o mês de agosto) a Agência de Promoção de Investimento Privado (Proinversión) 

aprovou 47 projetos no âmbito dessa modalidade, os quais terão um investimento estimado de US$ 21,5 bilhões, 

que contribuirão para aumentar o dinamismo dos setores econômicos do país. Além disso, no período de 2016-

2017, havia 21 projetos de iniciativa estatal para serem aprovados. 
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Participação das importações de Bens de Capital na regularização do parque industrial interno 

 

A participação do setor industrial no PIB nacional caiu de 15,8% em 2011 para 12,8% em 2016, e a taxa de 

crescimento médio anual foi de 0,01%. Em consonância com a importância do setor na economia, as importações 

de bens de capital representaram em média cerca de 32% do total das importações e foi observado um 

crescimento nos primeiros dois anos de análise, porém esse percentual vem caindo desde 2013. Os bens de capital 

para a indústria ocupam mais de 65% das compras na área e foram os segundos mais dinâmicos na análise dos 

cinco últimos anos, depois das importações de bens de capital para a agricultura. 

 

Produto Interno Bruto  

 

O dinamismo da economia peruana aponta um fortalecimento em seus setores produtivos, o que lhe permite 

manter seu caminho de crescimento. Além disso, o Peru tem conseguido lidar com a desaceleração da economia 

mundial desde 2012, sendo um dos poucos países a manter taxas de crescimento. Em 2016, o PIB Nominal do Peru 

totalizava US$195,43 bilhões, avançando 4,06% ao ano, e em 2017 registrou um avanço de 2,51%, US$ 215,22 

bilhões. 

 

Na composição do PIB, destacam-se 8 setores com participação específica de no mínimo 5%, sendo a indústria, a 

mineração e os hidrocarbonetos, o comércio e outros serviços os que encabeçam a lista. 

 

Emprego  

 

O Peru tem crescido economicamente e o mesmo acontece com sua força de trabalho. No período entre 2010 e 

2014, a força de trabalho ou população economicamente ativa aumentou a um ritmo aproximado de 165 mil 

pessoas por ano, ou seja, uma taxa média de crescimento anual de 1,0%, semelhante à taxa de crescimento da 

população total, que é de 1,1%. Alcançando em 2014, desse modo, os 16.396 milhares de pessoas que têm ou 

estão em busca de emprego.  

 

Ao mesmo tempo, o percentual de desempregados em relação ao total da força de trabalho diminuiu de 2010 a 

2014, de 4,1% a 3,7%, impulsionado por setores como mineração, comércio, serviços, entre outros. 

 

Inflação  

A inflação peruana é uma das mais baixas da região, e a entidade encarregada de controlar a volatilidade dessa 

variável é o Banco Central de Reserva do Peru (BCRP). A inflação em 2015 foi de 4,1%, a mais alta dos últimos 5 

anos (2012-2016) e acima da faixa-alvo (1%-3%). Essa taxa foi impulsionada principalmente pelo aumento do preço 

das tarifas de energia, de água potável e de alimentos, este último devido às anomalias climáticas que impactaram 

a produção dos tubérculos. Não obstante, a inflação em 2016 foi menor do que no ano anterior, alcançando 

3,24%, o que é explicado pelos aumentos dos preços de alimentos (frango e leite) e das tarifas de energia. Outros 

itens de menor contribuição foram a educação, as tarifas de água potável, bem como os relacionados à taxa de 

câmbio, como a compra de veículos e o aluguel de casas.  Em 2017 a inflação foi menor, 1,37%, segundo 

estimativas do Fundo Monetário Internacional. 

 

2.2 Principais setores econômicos 
 

Agropecuário  

 

O setor agropecuário apresentou um aumento anual de 1,8% em 2016, o que pode ser explicado pelo aumento da 

produção do subsetor agrícola em 0,6%, juntamente com a expansão do subsetor pecuário em 3,6%. 
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No ano de 2015, Lima foi a região que mais contribuiu para o valor agregado bruto do setor agropecuário, com 

uma participação de 19,0%, com produtos como cana-de-açúcar, alfafa e milho de pipoca, seguida pelas regiões de 

Liberdade (12,1%), Arequipa (7,9%), Ica (7,5%), San Martín (6,4%) e Cajamarca (5,1%). Essas regiões se destacam 

pelo fato de a maioria de seus produtos serem destinada à exportação, como o abacate, a uva, a manga, o 

aspargo, o café, entre outros. 

 

No período de 2011-2015, os principais produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar, a alfafa, a batata, o arroz com 

casca e a banana, registraram taxas de crescimento entre 0,8% e 4,7%. Não obstante, os produtos agropecuários 

mais dinâmicos foram o dendezeiro, a uva, o ovo e as aves, especialmente o frango. 

 

O resultado positivo do subsetor agrícola em 2015 deve-se à disponibilidade de recursos hídricos no norte do país, 

que favoreceu o cultivo de milho de pipoca e de arroz com casca, a maiores extensões semeadas pela substituição 

de culturas com baixa rentabilidade e à recuperação de rendimentos, como no caso do café. Não obstante, essa 

situação foi atenuada pela menor produção de azeitona, quinoa, cana-de-açúcar e aspargo, devido à presença de 

pragas que prejudicaram o desenvolvimento normal das culturas e aos preços baixos (quinoa). 

 

Da mesma forma, o subsetor pecuário teve uma expansão de 5,3%, principalmente pela maior produção de aves, 

ovos, leite fresco, porcos e ovelhas; em contraste com a menor produção de bovinos, cabras e alpacas. 

 

O PIB agropecuário apresentou um crescimento sustentado nos últimos 5 anos, gerado, principalmente, pelo 

aumento de 2,3% das áreas de cultivo de cereais, hortaliças e frutas, bem como pelo rendimento de algumas 

culturas. Em 2016, foi registrado um aumento de 1,8% devido ao leve progresso do subsetor agrícola. 

 

Pesca  

 

A atividade pesqueira se desenvolve mais na costa peruana, sendo as zonas mais representativas as localizadas em 

Pisco, Chimbote, Callao e Paita. Essas zonas contam com equipamentos modernos de pesca e maquinarias 

adequadas para o processo de transformação. Na região de serra e floresta do Peru também são realizadas 

atividades pesqueiras nas zonas próximas aos rios, tendo como produtos a truta e o pirarucu. 

 

No período de 2011-2015, a pesca marítima apresentou uma queda de 12,7%, o que se deve aos menores 

desembarques de anchoveta para a produção de farinha e óleo de peixe (-15,2%) e para o consumo direto (-1,3%). 

No entanto, a pesca continental, mesmo com uma participação pequena no setor, apresentou um crescimento de 

12,2%. As principais espécies destinadas para o consumo direto foram o dourado do mar, a pota, o peixe-serra do 

pacífico, a merluza, a sarda, a cavala e o atum. 

 

Durante 2016 a produção pesqueira caiu 10,1% como resultado da menor extração de anchoveta e outros peixes, 

devido a cortes nas quotas de pesca. Por outro lado, observa-se que, em 2015, a produção apresentou aceleração 

de 15,9% ao ano. 

 

Mineração e Hidrocarbonetos 

 

A produção de mineração é realizada principalmente em Cajamarca, Junín, Cusco e Arequipa, enquanto a 

produção de hidrocarbonetos foi atenuada pelo desempenho desse subsetor. 

Nos últimos cinco anos, a participação do setor de Mineração e hidrocarbonetos representou 12,1% a 13,8% da 

produção nacional. 

O gás natural apresentou a melhor produção, seguido pelos líquidos de gás natural, e observa-se que os produtos 

do setor de hidrocarbonetos sofreram uma desaceleração em 2015, devido aos menores preços internacionais do 

petróleo. 
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A produção do setor de mineração e hidrocarbonetos registrou um crescimento de 16,3% em 2016, mostrando 

uma tendência de crescimento desde a queda de 0,9% em 2014. Esse resultado melhor foi consequência do 

desempenho da mineração de metais. Contudo, esse aumento foi atenuado pelo desempenho do subsetor de 

hidrocarbonetos. 

 

Indústria 

 

O setor industrial reúne os segmentos de alimentos e bebidas, produtos metalúrgicos, produção 

processada intermediária, couro, sapatos, indústria farmacêutica, indústria química, máquinas e 

equipamentos, móveis, indústria de papel, indústria de plástico, etc. 

 

A atividade econômica tem uma distribuição muito concentrada principalmente em algumas cidades do país. 

Dessa forma, 60% das empresas estão em Lima e Callao, seguidas pelas regiões de Arequipa, Junín, Lambayeque e 

Cusco, com 6,74%, 3,2%, 3% e 2,9% das empresas, respectivamente. 

 

A atividade industrial caiu 1,5% em 2015, afetada pela evolução do setor industrial não primário, que apresentou 

uma taxa de crescimento negativo de 2,6%, enquanto os setores relacionados a recursos primários aumentaram 

1,8%. 

 

Nos últimos 5 anos, a evolução do PIB industrial passou por aumentos e quedas, registrando uma variação média 

de -1,5% nos últimos 2 anos; os principais motivadores desses resultados são: a conjuntura internacional, a queda 

nos investimentos em novos projetos de mineração e a redução drástica da captura de espécies aquáticas. 

  

Construção 

 

Em 2016, o setor de construção teve seu segundo ano consecutivo de queda, o que se deve principalmente aos 

atrasos na execução de projetos de infraestrutura e ao lento desenvolvimento do mercado imobiliário.  

 

Em 2015, os embarques de cimento apresentaram redução de 1,5% em relação ao ano anterior. Os fatores que 

geraram essa queda foram: i) o menor investimento público realizado pelos governos locais e regionais na 

realização de melhorias e na construção de infraestrutura viária, de serviço de água e saneamento, de serviços de 

saúde e educação; ii) a redução no número de projetos de casas devido ao excesso de oferta existente, e iii) a 

paralisação de diversos projetos (de mineração, comerciais, etc.) devido a problemas com formalidades 

burocráticas. No fim de 2015, a maior parte das empresas reduziu os embarques totais de cimento, como, entre 

outras, a Cementos Inca (-6,2% de var. interanual), a Cementos Yura (-4,6%), a Cementos Lima (-3%), a Cementos 

Selva (-2,9%), a Cementos Andino (2,3%), e a Cementos Pacasmayo (-1,4%). 

 

Comércio 

 

O setor de comércio fechou 2016 com uma expansão de 1,8% em comparação a 2015, impulsionado pelo 

crescimento de seus componentes: i) as vendas no atacado (2,3% de variação anual) devido ao aumento da 

comercialização de máquinas e insumos utilizados em atividades agropecuárias e de mineração; ii) o maior volume 

de vendas dos combustíveis ocasionado pelo aumento das unidades de distribuição; iii) as vendas no varejo 

(2,1%,), devido à abertura de shopping centers pelo país, pela expansão e ampliação de lojas de diferentes marcas 

pertencentes ao ramo da moda, lingerie, cosméticos e produtos farmacêuticos, e pela utilização de ofertas, 

descontos e promoções de produtos tanto em lojas de departamento quanto em supermercados, tendo destaque 

nesse último o “leve 3, pague 2”.  
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O contrário ocorreu com a venda, manutenção e conserto de veículos automotores, que acumularam uma queda 

de 3,1% devido ao desempenho negativo das vendas de veículos leves e pesados. Apesar do crescimento total do 

setor, a taxa registrada foi menor que as atingidas em períodos anteriores.  

 

Entre os principais produtos encontrados nos mercados atacadistas estão a batata, com uma participação de 

30,4%, o arroz, a cebola, o milho verde, a cenoura, e o tomate, entre outros, com participação de 22,5%, 11,0%, 

5,9%, 5,7%, 4,5% e 19,9%, respectivamente. 

 

Em 2015, os mercados atacadistas de frutas receberam 1.046,9 mil toneladas de produtos, destacando-se entre 

eles, a banana (26,3%), o limão (13,6%), a laranja (10,8%), a maçã (9,9%), o mamão (5,5%) e o abacaxi (5,6%), entre 

outros. 

Em 2016, a Toyota liderou o número de unidades vendidas de veículos novos, alcançando a marca de 28.690 

unidades; seguida pela Hyundai com 25.662 unidades, e, em terceiro lugar, ficou a Kia com 21.961 unidades. 

 

Energia e água 

 

Em 2015, o setor de energia e água registrou uma variação positiva de 5,9% em comparação a 2014 devido ao 

crescimento do subsetor de energia, com um aumento na produção (GWh) das principais fontes de energia, como 

a hidrelétrica e a térmica, que representam 54% e 46%, respectivamente, e do subsetor de água, devido ao 

aumento da produção de água potável divulgado pelas empresas Sedapar, Sedalib, EPS Grau, Epsel e Sede 

Chimbote. 

 

A expansão do subsetor de energia apoiou-se no aumento da geração das centrais que operam no mercado de 

energia, bem como na contribuição de novos projetos que iniciaram suas operações no ano de 2015, como as 

centrais hidrelétricas Cheves em Lima, Machupicchu II e Santa Teresa, em Cusco; a central termelétrica Reserva 

Fría Eten em Lambayeque e a central térmica de biomassa La Gringa V em Lima, além da central hidrelétrica 

Runatullo II y III em Junín, que entrou em operação no final do ano de 2014. 

 

Durante 2016 foi registrado um progresso anual de 7,3% e assim tem início uma tendência de crescimento do 

setor de energia e água. Para 2017, projeta-se um aumento da produção de energia, gás e água ao redor de 7,8%, 

o que responderá principalmente à maior demanda proveniente dos grandes projetos de mineração que iniciaram 

suas operações no decorrer de 2016. 

 

Serviços 

 

Em 2016, o setor de serviços registrou um crescimento de 3,9%. Esse percentual foi resultado do menor 

dinamismo do serviço prestado a empresas (2,1% ao ano). 

 

No ano de 2016, o setor de transporte, armazenamento e correios aumentou 3,4% com o avanço do subsetor de 

armazenamento e correios. A Administração Pública, a Defesa e outros avançaram 4,6% ao ano, ao passo que os 

serviços prestados a empresas registraram um aumento de 2,1%, menor do que o registrado em 2015.  

 

Em 2017, espera-se um crescimento de 4,7%. Esse crescimento se deveria ao fato de os investimentos em 

mineração passarão por uma recuperação em meados desse ano, já que esses projetos aumentam a produção de 

energia. 

 

 

 

 



 

20 
 

 2.3 Moeda e finanças 
 

Moeda 

 

O Peru tem um padrão monetário com base no Sol. O novo símbolo monetário do Sol exclui o ponto (S/). Ou seja, 

agora só se deve escrever a letra “S” e a barra diagonal. 

 

Evolução da taxa de câmbio 

O país tem um mercado de câmbio dolarizado que é determinado pelo livre jogo de oferta e demanda por dólares, 

mas que, no entanto, é controlado pelo BCRP com a finalidade de evitar flutuações bruscas que impactem 

negativamente o mercado interno. 

 

No decorrer de 2016, a taxa de câmbio mostrou duas tendências muito marcadas: no primeiro semestre do ano, o 

Sol apresentou valorização, o que ficou em linha com as expectativas de política monetária acomodatícia das 

economias desenvolvidas e com o aumento dos preços das commodities. Posteriormente, no segundo semestre, a 

taxa de câmbio mostrou uma leve tendência de aumento, devido à evolução negativa dos preços das commodities 

e às expectativas de uma reversão mais rápida da posição de estímulo monetário do Sistema de Reserva Federal 

(Fed) após o resultado das eleições nos EUA.   

 

No que diz respeito à relação com o Brasil, o índice de taxa de câmbio real referente ao real brasileiro mostrou 

uma tendência de crescimento nos últimos 5 anos. Além disso, em 2016 foi registrado um nível de 81,8 (período-

base de 2009), 5,7% mais que o registrado no ano anterior (77,4), o que se deve basicamente à queda do preço 

dos minerais, que são os principais produtos de exportação para o Brasil. 

 

Regime cambial 

 

O país tem um sistema cambial de flutuação administrada ou suja, que consiste em deixar que a taxa de câmbio se 

estabeleça no mercado livre e o Banco Central de Reserva venha a intervir apenas em caso de flutuações bruscas. 

 

Balanço de pagamentos e reservas internacionais 

 

Em geral, a balança de pagamentos do Peru registrou superávit nos últimos 5 anos (2012-2016), com exceção de 

2014, quando foi registrado um déficit de US$ 2.177,9 milhões, devido principalmente à queda em termos de 

negociações, nas quais a redução do preço dos minerais ocasionou o maior impacto. 

 
Balanço de Pagamentos (em milhões de US$) 
 

Descrição 2012 2013 2014 2015 2016 Tendência 
Part. 

% 

I. Saldo em conta corrente -5.119,0 -8.581,9 -8.196,3 -9.209,6 -5.461,4  -126,7 

1. Balança Comercial 6.392,7 504,5 -1.509,5 -3.149,5 1.730,2  -43,3 

a. Exportações 47.410,6 42.860,6 39.532,7 34.235,7 36.837,5  471,1 

b. Importações 
-

41.017,9 

-

42.356,2 

-

41.042,2 

-

37.385,2 

-

35.107,3  -514,4 

2. Serviços (líquido) -2.420,1 -1.800,9 -1.730,1 -1.732,0 -1.974,3  -23,8 

a. Receitas 4.915,3 5.813,8 5.949,7 6.226,2 6.312,3  85,7 

b. Despesas -7.335,4 -7.614,7 -7679,7 -7958,3 -8.286,6  -109,5 

3. Renda (líquida) 
-

12.399,0 

-

10.631,3 
-9.328,5 -7.659,2 -9.183,9  -105,4 
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a. Receitas 1.151,7 1.222,2 1.211,6 1.011,0 1.083,9  13,9 

b. Despesas 13.550,8 11.853,5 10.540,1 8.670,2 10.267,8  119,3 

4. Transferências correntes 3.306,5 3,345,9 4.371,8 3.331,2 3,966,6  45,8 

Remessas 2.788,0 2.707,2 2.636,5 2.725,1 2.883,9  37,5 

II. Conta Financeira 19,811,8 11.413,9 6.828,1 10.966,0 6.418,4  150,9 

1. Setor privado 15.792,2 14.881,2 6.490,1 8.043,2 3.709,1  110,7 

a. Ativos -2.408,1 -1.291,4 -4.547,7 -433,1 -965,6  -6,0 

b. Passivos 18.200,3 16.172,7 11.037,8 8.476,3 4.674,7  116,6 

2. Setor público 1.447,5 -1.342,7 -16,1 3.956,9 2.657,0  54,4 

a. Ativos -456,9 112,9 -558,2 242,3 -188,6  3,3 

b. Passivos 1.904,4 -1.455,6 542,1 3.714,6 2.845,6  51,1 

3. Capitais de curto prazo 2.572,2 -2.124,6 354,0 -1.034,1 52,2  -14,2 

a. Ativos 0,2 356,2 -176,6 -1.123,4 -304,5  -15,5 

b. Passivos 2.572,0 -2.480,8 530,6 89,3 356,8  1,2 

III. Financiamento 

extraordinário 
18,6 4,5 10,4 0,0 0,0  0,0 

IV. Erros e omissões líquidos 95,6 70,2 -820,1 -1.683,7 -788,5  -23,2 

V. Resultados da Balança de 

Pagamentos (V = I + II + III + 

IV) 

14.806,1 2.906,8 -2.177,9 72,7 168,5  231,9 

Fonte: BCRP      

 

Reservas internacionais 

 

Em 29 de dezembro de 2016 as Reservas Internacionais Líquidas (RIL) chegaram a um total de US$ 61.146 milhões, 

um número mais alto não só do que o registrado no fim de novembro (US$ 532 milhões), mas também do que o 

do fechamento de 2015 (US$ 4.411 milhões). As RIL são constituídas principalmente por ativos internacionais e seu 

nível atual equivale a 32% do PIB das importações. 

 

Finanças Públicas 

 

Foi aprovada em 2 de dezembro de 2016 a Lei de Orçamento do Setor Público para o exercício fiscal de 2017, no 

valor de S/ 142.472 milhões (21,6% do PIB), o que representa um aumento de 2,87% em relação a 2016. 

 

Em um contexto internacional adverso em que os preços dos principais produtos de exportação estão em baixa e, 

além disso, o cenário interno se encontra afetado por medidas de redução de impostos, a receita do governo geral 

fica reduzida, produzindo inclusive um déficit fiscal equivalente a 2,6 pontos percentuais do PIB.  

 

As receitas tributárias apresentaram uma estrutura liderada pelo Imposto geral sobre as vendas (48,5%), seguido 

do imposto de renda (34,3%) e de outras receitas tributárias (10,3%). 

 

As despesas correntes representaram 76,6% do total de despesas não financeiras e, dessas despesas correntes, as 

despesas com bens e serviços representam 40,4%, as remunerações, 38,8%, e as transferências, 20,8%. 

 

Sistema bancário 

 

O sistema financeiro peruano é formado pelo banco múltiplo, financeiras, caixas municipais, caixas rurais de 

poupança e crédito, entidades de desenvolvimento de pequenas e médias empresas, empresas de leasing 
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financeiro e os bancos do Estado; o Banco Central de Reserva do Peru (BCRP), o Banco da Nação e o Agrobanco e a 

Superintendência de Bancos, Seguros e AFP (SBS) atuam como reguladores do mercado.  

 

Até novembro de 2016, o banco múltiplo contava com 16 bancos, que representam 84,6% dos ativos gerenciados 

no sistema financeiro. No mesmo período, o Banco Múltiplo também representou 86,8% dos créditos e 83% dos 

depósitos do Sistema Financeiro. 
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III. COMÉRCIO EXTERIOR  
 

 

3.1 Evolução recente 
 

O grau de abertura mensurado como o peso do comércio exterior de bens chegou a um nível equivalente a 37,3% 

do PIB. Esse nível é maior que a média ponderada da região, o que evidencia, em parte, o efeito das políticas de 

abertura comercial implementada por meio da assinatura de tratados de livre comércio (TLC) nos últimos anos. 

 

A balança comercial do Peru teve resultados positivos crescentes entre 2010-2013. Nos dois anos seguintes, foi 

registrado um déficit devido a uma redução das exportações, principalmente as tradicionais, como resultado de 

um ambiente internacional desfavorável. Contudo, em 2017, o saldo comercial foi superavitário. 

 

Cabe ressaltar que, nos últimos 5 anos, as importações foram impulsionadas pelos setores de mineração e 

industrial, que demandam, principalmente, bens de capital, seguidos pelo setor de insumos que, geralmente, 

demanda produtos químicos farmacêuticos, combustíveis e lubrificantes, entre outros. 

 

As importações tiveram bom desenvolvimento até 2013; depois disso apresentaram quedas consecutivas, 

alcançando, em 2017, US$ 39,7 bilhões, valor 8,3% menor que em 2013. Esse comportamento resultou de dois 

eventos: A baixa dinamicidade nos investimentos, que provocou menores volumes de bens de capital importados 

e a queda na cotação internacional do petróleo, que provocou a redução do preço das importações. Nos próximos 

anos, espera-se uma recuperação nos investimentos e nos preços de petróleo que permitirão o aumento do valor 

das importações. 

 

As exportações, após cinco anos consecutivos em queda, apresentaram um crescimento significativo de 22% em 

relação a 2016, de US$ 36 bilhões para US$ 44 bilhões. Esse resultado deveu-se, principalmente, pela alta nas 

vendas de cobre (37% a mais que em 2016) e de zinco (68%) e agrícola tradicional. É importante definir a 

importância das exportações tradicionais para a economia peruana, dado que representa mais da metade do total 

das remessas. Nessa categoria, são destacadas as exportações de mineração, pedras preciosas e combustíveis, 

com 70% de participação em 2017.  

 

 

 
 

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, May 2018.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corrente 14,1 15,2 17,4 22,8 29,6 39,1 48,2 61,2 48,6 65,8 84,3 88,5 85,9 80,7 71,3 72,2 83,7

Exportações 6,8 7,7 9,0 12,7 17,1 23,8 28,1 31,3 26,7 35,8 46,4 46,4 42,6 38,5 33,2 36,0 44,0

Importações 7,3 7,5 8,4 10,1 12,5 15,3 20,2 30,0 21,8 30,0 37,9 42,2 43,3 42,2 38,1 36,2 39,7

Saldo -0,5 0,2 0,6 2,6 4,6 8,5 7,9 1,3 4,9 5,8 8,5 4,2 -0,8 -3,7 -4,9 -0,1 4,3
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3.2 Origem e destino do comércio 
 

 

Os principais sócios comerciais do Peru continuam sendo a China e os Estados Unidos, que, conjuntamente, 

aportaram 42,2% do comércio de 2017. As exportações peruanas para a China tem apresentado crescimento 

desde 2014, de US$ 7 bilhões para US$ 12 bilhões em 2017, aumento de 71% nas vendas. O Brasil ocupou o oitavo 

lugar na classificação de destinos em 2017, com 3,6% de participação, equivalente a US$ 1,6 bilhão; patamar 

crescente desde 2015.  

O Brasil é o terceiro fornecedor do mercado peruano nos últimos anos, sempre atrás de China e Estados Unidos. 

Em 2017 vendeu US$ 2,4 bilhões ao Peru, 6,2% de participação no total das compras do vizinho sul-americano. 

 

Na análise de acordos comerciais, os que mais se beneficiam das importações peruanas são: os países da América 

do Norte (Estados Unidos, Canadá e México), com quem o Peru tem Tratados de Livre Comércio (TLC), de fato, 

representaram 26,2% das compras de 2016; seguido do Acordo de Bangkok, que inclui a China, Coreia do Sul e 

Laos, com 26,3% de participação conjunta. Outras zonas econômicas importantes são a União Europeia, com 

12,0%, e países andinos como Bolívia, Chile, Equador, Colômbia e Venezuela, com 10,6% de participação. Em geral, 

as compras por meio dos três primeiros blocos econômicos mantiveram uma tendência decrescente nos últimos 3 

anos, devido, para todos os efeitos, aos investimentos e gastos, à crise da zona do euro, à desaceleração da 

economia da China e o abismo fiscal dos Estados Unidos. 
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China 11.586 26,3%

Estados Unidos 6.911 15,7%

Suíça 2.345 5,3%

Coreia do Sul 2.086 4,7%

Índia 1.955 4,4%

Japão 1.876 4,3%

Espanha 1.849 4,2%

Brasil 1.580 3,6%

Canadá 1.196 2,7%

Países Baixos 1.078 2,4%

 

Subtotal 32.462 73,7%

Outros países 11.563 26,3%

Total 44.025 100,0%

Principais destinos das exportações do Peru

US$ milhões

Países 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, May 2018.
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China 8.849 22,3%

Estados Unidos 8.066 20,3%

Brasil 2.449 6,2%

México 1.772 4,5%

Equador 1.556 3,9%

Colômbia 1.477 3,7%

Chile 1.201 3,0%

Argentina 1.171 2,9%

Alemanha 1.062 2,7%

Espanha 1.054 2,7%

 

Subtotal 28.657 72,2%

Outros países 11.057 27,8%

Total 39.714 100,0%

Principais origens das importações do Peru

US$ milhões

Países 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, May 2018.
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De acordo com as áreas geográficas, as importações dos últimos cinco anos mostram que os vizinhos do 

continente americano e alguns países da Ásia são os principais fornecedores do Peru. Em 2017 participaram de 

67% do total das compras.  

 

Exportações 

 

As exportações têm como principal destino quatro países – China, Estados Unidos, Suíça e Coreia do Sul, nessa 

ordem – que demandaram conjuntamente 52% das remessas no ano de 2017. De acordo com as zonas 

econômicas ou mercados, os países que fazem parte do Acordo de Bangkok lideram a demanda em novembro de 

2016, com 26,9%, seguido dos países norte-americanos com os quais há um TLC de 23,0%. 

 

 

3.3 Composição conforme produtos 
 

Exportações 

 

Em 2017, as exportações tradicionais do Peru aumentaram, chegando a US$ 44 bilhões, equivalente a 22% a mais 

que no ano anterior. Destacam-se as exportações de minério de cobre; produtos de mineração (cobre, ouro e 

zinco); hidrocarbonetos (petróleo refinado e gás natural); frutas (tâmaras, figos, abacaxis, abacates, goiabas, 

mangas); pesca (farinha e óleo) e produtos agrícolas (café e açúcar). Os minérios e o ouro representam em torno 

de 54% das exportações totais. 
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Minérios 16.548 37,6%

Ouro e pedras preciosas 7.376 16,8%

Combustíveis 3.514 8,0%

Frutas 2.398 5,4%

Cobre 2.139 4,9%

Resíduos das indústrias alimentares 1.731 3,9%

Café, chá, mate e especiarias 839 1,9%

Vestuário de malha 826 1,9%

Zinco 812 1,8%

Pescados 799 1,8%

  

Subtotal 36.982 84,0%

Outros 7.043 16,0%

Total 44.025 100,0%

10 principais grupos de produtos exportados

Composição das exportações do Peru (SH2)

US$ milhões

Grupos de Produtos 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, May 2018.
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Importações 

 

Na composição das importações, são destacadas as compras de insumos, que representaram 44% em 2016, 

seguido dos bens de capital (32%) e de consumo (24%). Os dois primeiros grupos de bens foram os mais afetados 

em 2014, 2015 e 2016. 

 

Os principais bens de consumo são os veículos de transporte particular que mantiveram uma taxa média de 

crescimento anual de 4,8% entre 2012 e 2016, e que em 2017 representaram 9,5% do total de importações, 

somando US$ 3,8 bilhões. Além disso, se destacam os alimentos (milho e trigo), com 3,7% de participação. 

Enquanto isso, os principais insumos importados foram os combustíveis e lubrificantes, com 14% de participação 

sobre o total de importações. Por outro lado, os bens de capital se destacam nas compras para a indústria. 
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Combustíveis 5.629 14,2%

Máquinas mecânicas 5.053 12,7%

Máquinas elétricas 4.277 10,8%

Automóveis 3.788 9,5%

Plásticos 1.894 4,8%

Cereais 1.450 3,7%

Ferro e aço 1.314 3,3%

Obras de ferro ou aço 919 2,3%

Diversos das indústrias químicas 834 2,1%

Farmacêuticos 777 2,0%

Subtotal 25.935 65,3%

Outros 13.779 34,7%

Total 39.714 100,0%

10 principais grupos de produtos importados

Composição das importações do Peru (SH2)

US$ milhões

Grupos de produtos 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, May 2018.
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IV. RELAÇÕES ECONÔMICO-COMERCIAIS BRASIL-PERU 
 

 

4.1 Intercâmbio bilateral 
 

Evolução recente 

 

Nos últimos anos, a relação comercial entre Brasil e Peru gerou um saldo excedente para o Brasil, atingindo o 

ponto mais alto em 2012, com US$ 1,13 bilhão. 

 

Em 2017, as exportações do Brasil para o Peru registraram um total de US$ 2,25 bilhões, equivalente a um 

aumento de 15,2% em relação a 2016, bem como as importações , que alcançaram o patamar de US$ 1,62 bilhão, , 

aumento de 31% em relação ao ano anterior. De acordo com esses valores, o saldo da balança comercial do Brasil 

teve resultado positivo de US$ 628 milhões. 

 

 

 

 
 

 

 

Participação do Peru nas exportações e importações totais do Brasil 

 

De acordo com as importações totais do Brasil, os produtos importados do Peru tiveram participação de 1,07% do 

total importado em 2017 (23º fornecedor), que resultou ser maior em relação aos resultados desde 2012. Com 

relação ao total de exportações brasileiras, que tem como destino o Peru têm participação de 1,1% do total em 

2017 (27º destino), superando o aporte de 1% em 2012.  

 

 

 

 

2017 / 2018 Exportações brasileiras Importações brasileiras Corrente de comércio Saldo

2017 (jan-abr) 629 376 1.005 253

2018 (jan-abr) 765 587 1.352 178

21,6% 56,1% 34,5%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Junho de 2018.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corrente (X+M) 565 519 656 727 986 1.398 2.298 2.653 3.255 1.973 2.928 3.637 3.703 3.919 3.529 3.072 3.185 3.863

Exportações brasileiras (X) 354 288 439 492 636 939 1.510 1.649 2.299 1.489 2.021 2.263 2.415 2.147 1.818 1.816 1.949 2.245

Importações brasileiras (M) 211 231 218 235 349 459 788 1.004 956 484 908 1.374 1.288 1.771 1.712 1.256 1.236 1.618

Saldo (X-M) 143 57 221 256 287 480 721 645 1.343 1.005 1.113 889 1.128 376 106 559 713 628
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Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Junho de 2018.

Importações

Exportações e importações brasileiras por fator agregado

2017

Exportações

Básicos
11,3%

Semimanufaturados
5,4%

Manufaturados
83,3%

Básicos
44,2%

Semimanufaturados
14,5%

Manufaturados
41,4%
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Valor
Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total

Veículos automóveis 391 21,5% 405 20,8% 523 23,3%

Máquinas mecânicas 255 14,0% 280 14,3% 266 11,9%

Ferro e aço 144 7,9% 210 10,8% 207 9,2%

Plásticos 151 8,3% 150 7,7% 184 8,2%

Combustíveis 55 3,0% 66 3,4% 145 6,4%

Papel e cartão 96 5,3% 117 6,0% 114 5,1%

Máquinas elétricas 106 5,9% 94 4,8% 90 4,0%

Móveis 39 2,1% 41 2,1% 48 2,1%

Cereais 39 2,1% 41 2,1% 48 2,1%

Calçados 29 1,6% 36 1,8% 41 1,8%

Subtotal 1.304 71,8% 1.441 73,9% 1.666 74,2%

Outros 512 28,2% 508 26,1% 579 25,8%

Total 1.816 100,0% 1.949 100,0% 2.245 100,0%

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2017

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2018.

Composição das exportações brasileiras para o Peru (SH2)

US$ milhões

Grupos de produtos

2015 2016 2017

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
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Valor
Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total

Minérios 369 29,4% 465 37,6% 579 35,8%

Combustíveis 188 15,0% 186 15,0% 466 28,8%

Cobre 267 21,3% 183 14,8% 179 11,1%

Sal; enxofre; cal e cimento 101 8,0% 85 6,9% 56 3,5%

Químicos inrogânicos 34 2,7% 38 3,1% 48 3,0%

Vestuário de malha 63 5,0% 43 3,5% 41 2,6%

Ouro e pedras preciosas 25 2,0% 40 3,3% 35 2,1%

Plásticos 18 1,4% 29 2,3% 33 2,0%

Sementes e grãos 14 1,1% 14 1,2% 23 1,4%

Extratos tanantes e tintoriais 17 1,3% 20 1,6% 19 1,2%

Subtotal 1.096 87,2% 1.104 89,3% 1.480 91,5%

Outros 160 12,8% 132 10,7% 138 8,5%

Total 1.256 100,0% 1.236 100,0% 1.618 100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2018.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2017

Composição das importações brasileiras originárias do Peru (SH2)

US$ milhões

Grupos de produtos

2015 2016 2017
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Exportações

Veículos automóveis 140 22,2% 223 29,2%

Ferro e aço 60 9,5% 109 14,3%

Máquinas mecânicas 71 11,2% 80 10,5%

Plásticos 60 9,6% 50 6,6%

Papel e cartão 30 4,7% 37 4,9%

Máquinas elétricas 27 4,3% 26 3,3%

Combustíveis 41 6,6% 25 3,2%

Cereais 9 1,5% 14 1,8%

Carnes 11 1,8% 14 1,8%

Calçados 12 1,9% 13 1,7%

Subtotal 461 73,3% 592 77,4%

Outros 168 26,7% 173 22,6%

Total 629 100,0% 765 100,0%

Importações

Minérios 112 29,8% 247 42,0%

Combustíveis 96 25,6% 126 21,4%

Cobre 60 15,9% 72 12,3%

Químicos inorgânicos 7 1,9% 30 5,1%

Sal; enxofre; cal e cimento 16 4,3% 16 2,8%

Ouro e pedras preciosas 6 1,5% 15 2,5%

Vestuário de malha 10 2,6% 14 2,4%

Plásticos 9 2,4% 11 2,0%

Extratos tanantes e tintoriais 5 1,4% 7 1,2%

Grãos e sementes 6 1,6% 6 1,0%

Subtotal 328 87,2% 544 92,6%

Outros produtos 48 12,8% 43 7,4%

Total 376 100,0% 587 100,0%

2 0 1 8   

(jan-abr)

Part. % 

no total
Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2018

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Junho de 2018.

Grupos de produtos
2 0 1 7      

(jan-abr)

Part. % 

no total

Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)

US$ milhões

Grupos de produtos
2 0 1 7      

(jan-abr)

Part. % 

no total

2 0 1 8   

(jan-abr)

Part. % 

no total
Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2018

29,2%

14,3%

10,5%

6,6%

4,9%

3,3%

3,2%

1,8%

1,8%

1,7%

Veículos automóveis

Ferro e aço

Máquinas mecânicas

Plásticos

Papel e cartão

Máquinas elétricas

Combustíveis

Cereais

Carnes

Calçados

42,0%

21,4%

12,3%

5,1%

2,8%

2,5%

2,4%

2,0%

1,2%

1,0%

Minérios

Combustíveis

Cobre

Químicos inorgânicos

Sal; enxofre; cal e
cimento

Ouro e pedras
preciosas

Vestuário de malha

Plásticos

Extratos tanantes e
tintoriais

Grãos e sementes
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Composição da negociação bilateral  

 

Importações 

 

Os produtos básicos importados tiveram crescimento de 14% em 2017, chegando a US$ 715 milhões e os produtos 

industrializados, 48%, chegando ao montante de US$ 903 milhões em 2017.  

Nos últimos anos, a participação ou o aporte dos produtos importados pelo Brasil a partir do Peru manteve a 

mesma estrutura. Os produtos industrializados são os que mais se importam, com exceção do ano de 2016, ano 

em que a participação diminuiu para 49%, quando os produtos manufaturados são os mais adquiridos nesse 

grupo. Por outro lado, os produtos básicos aumentaram sua participação para 51% em 2016.  

 

Exportações 

 

Os produtos básicos exportados apresentaram crescimento de 71% em 2017, em comparação a 2016, passando de 

US$ 148 milhões para US$ 252 milhões. No que diz respeito aos produtos industrializados, houve uma recuperação 

de 11% no último ano em consequência do maior progresso dos produtos manufaturados, que passaram de US$ 

1,7 bilhão em 2016 para US$ 1,9 bilhão em 2017. 

  

Ao longo dos últimos cinco anos, a participação dos produtos industrializados exportados supera 85% do total 

exportado ao Peru e, entre eles, os produtos manufaturados são o motor dessas remessas. Enquanto isso, os 

produtos básicos e as operações especiais se mantiveram em seus níveis de participação, o primeiro em 7,6% e o 

segundo em 0,2%. 

 

Dentre os produtos importados do Peru pelas empresas brasileiras, estão principalmente os derivados da 

mineração e hidrocarbonetos, como cobre, zinco, petróleo e seus respectivos concentrados e derivados. Além 

disso, há os fosfatos, produtos químicos, produtos têxteis, vestimentas e produtos agroindustriais como azeitonas 

e uvas frescas. 

Com esses resultados, o Brasil tornou-se o oitavo maior importador de produtos peruanos, com participação de 

3,6% do total em 2017. A evolução dos principais produtos importados reduziu devido à menor demanda, às 

variações em preços internacionais dos minerais e o impacto do tipo de variação. 

Os produtos exportados por empresas brasileiras para o Peru em 2017 são basicamente veículos de carga e 

veículos leves, produtos para a indústria de mineração, construção, plásticos e alimentos, como o arroz. 

 

4.2 Investimentos bilaterais 
 

Investimento direto do Peru no Brasil 

 

O investimento peruano no Brasil alcançou cerca de US$ 248,7 milhões em 2014. Esse fluxo tem diminuído desde 

2010 (US$ 368,5 milhões) a uma taxa anual de 9,4% segundo dados do Banco Central do Brasil. Os investimentos 

de empresas peruanas no Brasil estão destinados a setores como o de mineração, de explosivos para uso civil, de 

alimentos, confecções, bebidas e finanças. 
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Investimento estrangeiro direto do Peru no Brasil (participação sobre o capital) 

 
Fone: Censo de Capital Estrangeiro no Brasil 2010-2014  

 

 

Investimento direto do Brasil no Peru  

 

No período de 2010-2015, o investimento estrangeiro direto (IED) do Brasil no Peru tem crescido 

consideravelmente superando US$ 1.000 bilhão e crescendo a uma taxa média de 1,2%. Em 2015, o IED 

decorrente do Brasil chegou a US$ 1.188 milhões, produto das perspectivas favoráveis de crescimento da 

economia peruana. 

 
A economia peruana se consolidou como uma das líderes da região devido a seu potencial de expansão em médio 

e longo prazo, com base no progresso dos novos motores de crescimento: diversificação produtiva e ampliação da 

oferta exportável, ambas geradoras de maior valor agregado. Esses fatores impulsionaram o destino dos 

investimentos estrangeiras para o Peru, alcançando, em 2015, US$ 24.660 milhões, correspondente a um 

crescimento de 1,7% em relação ao ano anterior.  

Os investimentos estrangeiros no Peru em 2015 vêm principalmente da Espanha, com uma contribuição de US$ 

4.513 milhões, correspondente a 18,3% do IED no Peru. Em segundo lugar está o Reino Unido, com US$ 4.336 

milhões (17,6%), e em terceiro lugar está os Estados Unidos, com US$ 3.194 milhões (13,0%). Entre os principais 

países investidores da região, destacam-se Chile, Brasil e Colômbia, com aportes de 10,3%, 4,8% e 4,6%, 

respectivamente. 
 

Em 2015, a participação do Brasil foi de 4,8% do total do investimento estrangeiro direto no Peru. Os principais 

setores aos quais foram destinados investimentos foram o setor de mineração, com 59,6%, seguido da indústria 

(19,9%), serviços (8,0%), construção (4,8%), energia (2,7%), petróleo (2,5%) e outros setores (2,4%). Projeta-se que 

a tendência de livros-razão investimentos brasileiros no Peru continuará, devido ao bom ambiente de negócios no 

interior do país. 

 

Os principais investidores brasileiros que movimentaram capital por meio de aportes ou aquisição de ações no 

período de 2011-2016 são os seguintes: 

 

No Peru, os valores de investimento estrangeiro da ProInversión referem-se aos diferentes tipos de aporte ao 

capital social nas empresas estabelecidas no país, que são investimentos efetivamente realizados.  
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4.3 Principais Acordos Econômicos com o Brasil 
 

Acordo de Complementação Econômica nº 58 

 

O ACE nº 58 estabelece disposições e/ou compromissos sobre diversos assuntos, entre os quais está o Programa 

de Liberação Comercial, Regime de Origem, Tratado Nacional, Medidas Antidumping e Compensatórias, Práticas 

Restritivas à Livre Concorrência, Aplicação e Utilização de Incentivos às Exportações, Salvaguardas, Solução de 

Controvérsias, Avaliação Aduaneira, Normas e Regulamentos Técnicos, Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, 

Medidas Especiais, Promoção e Troca de Informações Comerciais, Serviços, Investimentos e Dupla Tributação, 

Propriedade Intelectual, Transporte, Complementação Científica e Tecnológica e Administração e Avaliação do 

Acordo. 

 

De acordo com o estabelecido no programa de liberação do ACE nº 58, desde 01 de janeiro de 2012, todos os 

produtos originários do Peru exportados para o Brasil possuem 100% de preferência tarifária. Além disso, 96% dos 

produtos importados do Brasil até esta data estão livres do pagamento de tarifas, ou seja, possuem 100% de 

preferência tarifária e os 4% restantes estão em processo de liberação; a partir de 1º de janeiro de 2019, terão 

100% de preferência tarifária. 

 

Acordos comerciais entre Peru e Brasil 

 

Acordos 
Data de 

assinatura 
Países-membro Vigência 

Associação Latino-americana 

de integração (ALADI) 

12 de agosto de 

1980 

Peru, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Cuba, Equador, México, Paraguai, Uruguai e 

Venezuela 

Plena 

vigência 

Acordo de Complementação 

Econômica nº 58 (ACE 58) 

30 de novembro 

de 2005 

Argentina, Brasil e Uruguai (02/01/2006) 
Indefinida 

Paraguai (06/02/2006) 

Fonte: Ministério de Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR)  

 

Atualmente, o Peru e o Brasil não possuem convênio a respeito de transporte marítimo. Em 17 de fevereiro de 

2006, o Peru assinou um tratado para evitar a dupla tributação e a evasão fiscal com relação ao imposto de renda 

com o Brasil. Esse convênio entrou em vigência em 1º de janeiro de 2010. 

 

A página da web da ALADI presta assessoria e dados relevantes no escopo dos acordos assinados, que permite, 

entre outras coisas:  

 

4.4 Linhas de crédito de bancos brasileiros  
 

Manter empresas brasileiras competitivas no mercado internacional é um dos objetivos do governo brasileiro e, 

desde 1990, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) participa desse esforço na 

qualidade de Exim Bank. Dessa forma, os bancos oferecem incentivos financeiros à área de comércio exterior e à 

internacionalização de empresas com custos e prazos diferenciados, dentre os quais se encontram as linhas de 

crédito para exportação brasileira.  

ACC/ACE 

 

O ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) consiste em um adiantamento de recursos para o exportador, 

em moeda corrente, devido às exportações que serão realizadas no futuro.  
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São destinados a empresas ou produtores exportadores que tenham negócios no exterior e precisem de capital de 

giro e/ou recursos para financiar a fase de produção (ACC) ou de comercialização (ACE). 

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

embarque (ACE). 

O ACC/ACE é um produto de financiamento com recursos provenientes de bancos estrangeiros (incluindo as 

agências do Banco do Brasil), transferidos aos bancos que financiam exportadores brasileiros. 

 

Principais vantagens:  

 Taxas de juros internacionais – obtenção de recursos para a produção de bens destinados à exportação a um 

baixo custo financeiro. 

 Adiantamento de até 100% do valor da exportação, com o prazo de pagamento de até 750 dias nas fases pré-

embarque (ACC) e pós-embarque (ACE). 

 Capital de giro de até 360 dias antes do embarque do produto exportado (ACC). 

 Vendas ao exterior realizadas a prazo, com liquidação de contrato de câmbio prevista para até o último dia útil 

do mês de dezembro posterior ao embarque de mercadorias ou da prestação do serviço, recebidas em 

dinheiro pelo exportador (ACE). 

 Isenção do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 

 Possibilidade de contratação via internet – ACC/ ACE Automático – com agilidade e segurança. 

 A forma de entrar em contato com os agentes é por meio de Funcionários de Atendimento ao Cliente ou 

entrando na página da internet do Banco do Brasil, onde é possível conhecer as características e condições das 

linhas de crédito oferecidas para impulsionar as exportações brasileiras. 

 

Pré-Pagamento de Exportação (Pagamento antecipado) 

 

É uma operação de financiamento aos exportadores brasileiros no pré-embarque, a fim de fornecer capital de giro 

para permitir suas vendas no exterior e que é dirigido a exportadores que são clientes do Banco do Brasil. 

Financiar as exportações na fase de pré-embarque – operações com um prazo médio entre 2 e 3 anos. 

 

Os recursos são fornecidos pelos órgãos externos do Banco ou pelos bancos estrangeiros. Complementa o ACC, 

quando ele não atende às necessidades do exportador brasileiro. 

 Recursos de curto ou longo prazo para financiar seu processo de produção. 

 Taxas de juros competitivas com as praticadas no mercado internacional. 

 Segurança e rapidez nas operações. 

 

BNDES Exim Automático 

 

É uma linha de crédito para a comercialização de bens brasileiros na fase de pós-embarque por meio de uma rede 

de bancos credenciados pelo BNDES no exterior. 

O produto pode ser operado em duas estruturas operacionais:  

 Desconto de Carta de Crédito 

Financiamento por meio de desconto de carta de crédito emitida ou confirmada pelo banco no exterior a favor 

do exportador.  

 Formalização Contratual 

Financiamento por meio de um instrumento contratual específico com o BNDES e da emissão de autorizações 

de desembolso dos recursos diretamente ao exportador.  

Nas duas modalidades não há direito de regresso contra o exportador. 
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Características e condições de financiamento do BNDES Exim automático 
 

Clientes Exportador Importador Bancos no exterior 

Itens financiáveis 
Bens de capital e de consumo brasileiros Commodities básicas 

não são financiáveis 

Prazo de 
financiamento 

Até 5 anos 

Pagamento do 
principal e dos juros 

Em até 10 parcelas consecutivas e semestrais a partir do 
Sistema de Amortização Constante (SAC), sendo admitida 

carência de principal de até 12 meses 

Taxa de juros do 
BNDES 

Libor acrescida da remuneração do BNDES (de 0,4% a 1,35% ao 
ano, dependendo do país do banco estrangeiro) 

Despesas do 
exportador 

Comissão de gestão do banco mandatário no Brasil 

Até 1% flat sobre o valor liberado para o exportador ou até 
US$10 mil por operação 

Remuneração do 
banco no exterior 

Estrutura: Desconto de carta de crédito 

Custo por emissão ou confirmação da carta de crédito que deve 
ser negociado entre o importador e o banco no exterior 

Estrutura: Formalização contratual 

Spread do banco no exterior pela assunção do risco do 
importador, que deve ser negociado entre o importador e o 

banco no exterior 

Fonte: Banco do Nacional do Desenvolvimento (BNDES)  

 

 

Programa de Financiamento às Exportações (PROEX)  

 

Programa do Governo Federal brasileiro que funciona como o principal instrumento de apoio às exportações 

brasileiras de bens e serviços, fornecendo financiamentos a taxas de juros favoráveis e a longos prazos. A taxa de 

juros é a London Interbank Offered Rate (LIBOR), fixa ou variável. O Banco do Brasil S.A. atua como o agente 

financeiro responsável pela gestão do PROEX. É destinado a empresas brasileiras que trabalham com exportações 

de bens e serviços, tendo como beneficiário da equalização as instituições financeiras financiadoras. 

 

Criado com a finalidade de proporcionar condições de exportação equivalentes às do mercado internacional, o 

programa está disponível em duas modalidades operacionais: financiamento e equalização. 

 

O financiamento direto é voltado ao exportador ou importador brasileiro, com recursos financeiros obtidos junto 

ao Tesouro Nacional. Essa modalidade de apoio está voltada principalmente para o atendimento às micro, 

pequenas e médias empresas. 

É destinada aos exportadores brasileiros de bens e serviços cujo faturamento bruto anual seja de até R$ 600 

milhões. 

 

4.5  Matriz de oportunidades 
 

Em 2016, o valor das importações (CIF) diminuiu 9,6% em comparação ao nível alcançado em 2015, decorrente 

principalmente do menor percentual da compra de combustíveis e bens de consumo. Os principais produtos 

importados pelo Peru estão entre os que o Brasil exporta, como combustíveis, aparelhos e materiais elétricos, 

veículos, cereais, máquinas e outros. 

 

No período de 2011 a 2015, o valor das importações peruanas registrou uma ligeira queda em uma taxa média de 

0,1%; ao passo que as exportações brasileiras caíram em 7,0% e as importações mundiais em 2,6%.  
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Analisando os principais produtos importados pelo Peru provenientes do mundo inteiro, observa-se que a 

demanda mundial indica um nicho de negócio para empresários brasileiros. No período de 2011 a 2015, os 

produtos como cereais, produtos de indústrias de fundição, de ferro e de aço, resíduos e restos da indústria 

alimentícia, alimentos preparados para animais, sementes e frutos oleaginosos cresceram no valor das 

exportações brasileiras e tiveram uma participação média no mercado nacional; contudo, houve redução nas 

compras de reatores nucleares, máquinas e aparelhos elétricos, veículos e combustíveis minerais. 

 

Além disso, nesse período se nota que tanto a importação peruana como a exportação brasileira de produtos de 

indústrias de fundição de ferro e de aço, alimentos preparados para animais, sementes e frutos oleaginosos, 

madeira, carvão vegetal, produtos derivados de madeira e produtos de cerâmica vêm crescendo em um ritmo 

considerável.  
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V. ACESSO AO MERCADO 
 

5.1.  Sistema Tarifário 
 

No Peru, as tarifas são aplicadas às importações registradas nos subcódigos nacionais da Taxa Alfandegária. A 

nomenclatura em vigor é a da Taxa Alfandegária de 2017.
1
  

 

Estrutura das taxas de importação 

 

No Peru, a classificação de mercadorias foi elaborada por meio da Nomenclatura Aduaneira Comum da 

Comunidade Andina (NANDINA), com um código de 8 dígitos, que permite a inclusão de subcódigos adicionais (2 

dígitos adicionais). Além disso, a NANDINA tem como base o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de 

Mercadorias (SA), com um código de 6 dígitos, desenvolvido pela Organização Mundial das Alfândegas. 

A NANDINA abrange códigos, subcódigos, notas de seção, de capítulo e de subcódigos, notas complementares, 

bem como regras gerais para sua interpretação. 

 

Estrutura de subcódigos 

 
A estrutura dos subcódigos é organizada de acordo com seu número de dígitos, assim os dois primeiros dígitos 
identificam o capítulo; os quatro primeiros indicam o código do sistema harmonizado; os seis primeiros dígitos 
identificam o subcódigo do sistema harmonizado, e os oito primeiros dígitos formam o subcódigo NANDINA. O 
subcódigo nacional é formado com o acréscimo de dois dígitos no código NANDINA, motivo pelo qual nenhum 
produto será identificado pela taxa alfandegária sem que sejam mencionados os dez dígitos.  

 

 

As mercadorias devem ser identificadas na NANDINA pelos 8 (oito) dígitos do código numérico correspondente. No 

caso de uma mercadoria sem um subcódigo subdividido, os dígitos 7 (sete) e 8 (oito) serão 0 (zero). 

  

Os países membros da Comunidade Andina podem criar subcódigos nacionais para a classificação de mercadorias 

que sejam mais detalhados que o da NANDINA, desde que esses subcódigos sejam registrados e codificados em 

um nível superior ao do código numérico de 8 (oito) dígitos da NANDINA; notas complementares nacionais 

também podem ser introduzidas. Contudo, não poderá haver introdução, em suas tarifas nacionais, de diretrizes 

que modifiquem a importância ou a extensão das notas legais de uma seção, Capítulo ou Subcódigo, das notas 

sub-regionais complementares, dos textos de um código ou subcódigo, nem das regras gerais de interpretação da 

nomenclatura. 

 

 

 

 

                                                           
1 Desde 1º de janeiro de 2017, a nova Taxa Alfandegária rege as importações e exportações peruanas. 

 Estrutura de subcódigos nacionais 

Denominação 
Dígitos 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
Capítulo 1° 2°     

Código do Sistema Harmonizado 1° 2° 3° 4°    

Subcódigo do Sistema Harmonizado 1° 2° 3° 4° 5° 6°   

Subcódigo NANDINA 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°  

Subcódigo nacional 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
Fonte: SUNAT    
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Regras para a aplicação da taxa alfandegária 

 

 Todas as mercadorias importadas do Peru estão sujeitas ao pagamento dos direitos alfandegários ad valorem 

de acordo com seu subcódigo nacional correspondente da taxa alfandegária, com exceção das mercadorias 

incluídas em regimes especiais de importação estabelecidos por lei ou em virtude de tratados, convênios ou 

acordos internacionais. 

 As mercadorias usadas têm seu valor definido segundo a legislação correspondente. 

 Os direitos fixados têm caráter ad valorem, ou seja, são aplicáveis sobre o valor alfandegário das mercadorias, 

determinado de acordo com o Sistema de Avaliação em vigor. 

 A importação de amostras sem valor comercial e de materiais de publicidade impressos está livre de direitos 

alfandegários ad valorem. Entende-se por amostras sem valor comercial os produtos importados apenas para 

fins de solicitação de pedidos de mercadorias ou serviços. 

 As amostras médicas são importadas mediante autorização prévia do setor de saúde e a distribuição gratuita é 

certificada por meio da inscrição indelével nos pacotes da frase “Amostra grátis”; além disso, os direitos 

alfandegários aplicáveis correspondem a mais de 50% do Valor Free on Board (FOB) é determinado em 

conformidade com as normas de avaliação em vigor. 

 

Estrutura tarifária
2
 

 

Toda mercadoria importada está sujeita ao pagamento da tarifa Ad valorem, cuja base tributável é o valor CIF 

alfandegário determinado segundo o Acordo de Valor da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

As taxas de imposto são três: 0%, 6% e 11%. Vale ressaltar que o capítulo 98, que se refere às mercadorias com 

tratamento especial, não está incluído.  

 
Estrutura tarifária 

1 /2 /3/
 

Níveis tarifários 
Ad valorem (%) 

Subcódigos nacionais 
Importação 2015 valor 

CIF 
Importação 2016 (jan-

set) valor CIF 

Número % 
Milhões de 

US$ 
(%) 

Milhões de 
US$ 

(%) 

0 5309,0 70,3 28075,8 73,7 19468,2 73,0 

6 1565,0 20,7 8260,6 21,7 5962,0 22,4 

11 680,0 9,0 1759,2 4,6 1245,0 4,7 

Total 7554,0 100,0 38095,6 100,0 26675,2 100,0 
1 Elaborado com base na Taxa Alfandegária, aprovado pelo Decreto Supremo nº 238-2011-EF e publicado no dia 24 de dezembro 
de 2011. 

2 Não inclui subcódigos do Capítulo 98 da Taxa Alfandegária. 

3 Níveis tarifários aprovados conforme Decretos Supremos números 314 e 340-2014-EF. 

Fonte: SUNAT, MEF  

 

Bases de incidência e de cálculo dos impostos 

O direito alfandegário (tarifa Ad valorem) é calculado sobre o valor CIF das mercadorias, sendo esse valor sua base 

tributável; ao passo que outros direitos ou impostos têm uma base tributável diferente, que pode ser o valor CIF 

das mercadorias somado aos direitos alfandegários ou o valor dos direitos alfandegários, entre outras bases. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Elaborada com base na Taxa Alfandegária de 2012, aprovada pelo Decreto Supremo Nº 238-2011-EF, publicado em 24 de dezembro de 2011. 

Não inclui os subcódigos do “Capítulo 98 Mercadorias com tratamento especial" da Taxa Alfandegária.  



 

44 
 

Imposto de importação 
 

  

Tributo Taxa Base tributável 

Direitos alfandegários 0%, 6%, 11% Valor CIF 

Imposto sobre Valor Agregado (IVA) 16% CIF + Direitos alfandegários 

Imposto de Promoção Municipal (IPM) 2% CIF + Direitos alfandegários 

Direitos Corretivos Provisórios Ad valorem 29% Ad valorem CIF 

Direitos Específicos – Sistema de Faixa de Preços Variável Ad valorem CIF 

Imposto Seletivo ao Consumo   

i) Sistema ao valor Variável CIF + Direitos alfandegários 

ii) Sistema Específico Variável 
Volume importado (unidades de 
medida) 

iii) Sistema de preço de venda no varejo De acordo com o TUO 0,840 x Preço de venda no varejo 

Direitos  Antidumping e Compensatórios Montante variável 
Valor FOB informado na fatura 
comercial ou o montante fixo por 
peso ou por preço unitário. 

Fonte: SUNAT, MEF  

 

As mercadorias importadas provenientes dos países com os quais o Peru tem acordos bilaterais ou regionais estão 

sob o regime tarifário preferencial. Também são dispensadas do pagamento do IVA e do Imposto Seletivo sobre o 

Consumo, entre outros, as seguintes:  

 As empresas localizadas nas regiões de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín e Amazonas;   

 As empresas constituídas nas Zonas Especiais de Desenvolvimento (ZED) – antigos Centros de Exportação, 

Transformação, Indústria, Comercialização e Serviços (CETICOS) – de Ilo, Matarani e Paita e na Zona Franca de 

Tacna – ZOFRATACNA. 

 

Estrutura das taxas alfandegárias gerais 

 

De acordo com o tipo de mercadoria tributada, existem taxas alfandegárias diferentes para cada subcódigo; assim, 

por exemplo, os bens de consumo têm a taxa média mais alta equivalente a 5,6%; enquanto os bens 

intermediários têm uma taxa média de 1,5% e, por último, os bens de capital que ingressam no país são tributados 

a 0% ad valorem. Por outro lado, em uma análise geral, os subcódigos são tributados em média por uma taxa de 

2,2%. 

 

Regime ALADI 

 

A Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) propiciou a criação de uma área de preferências econômicas 

na região, com o objetivo final de formar um mercado comum latino-americano, por meio de três mecanismos: 

 

Os países membros estabelecem reciprocamente uma preferência tarifária regional, que é aplicada com referência 

ao nível aplicado a outros países e está sujeita à regulamentação correspondente. Os níveis de preferências 

tarifárias são estabelecidos em função do nível de desenvolvimento econômico relativo de cada país: 

 Países Menos Desenvolvidos: Bolívia, Equador e Paraguai. 

 Países de Desenvolvimento Intermediário: Chile, Colômbia, Cuba, Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela. 

 Países Mais Desenvolvidos: Argentina, Brasil e México. 

 

Os Acordos de Alcance Parcial de Complementação Econômica mantidos pelo Peru com os países membros são os 

seguintes: 

a) ACE 38 Acordo de Livre Comércio Peru-Chile; 

b) ACE 50 Acordo de Complementação Econômica entre Peru e Cuba; 

c) ACE 58 Acordo de Complementação Econômica entre o Peru e os Estados Partes do MERCOSUL (Argentina, 

Brasil, Uruguai e Paraguai); 
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d) Acordo de Alcance Parcial de Natureza Comercial entre a República do Peru e a República Bolivariana da 

Venezuela. 

 

A ALADI tem como objetivo imediato a continuação do processo de integração, que promove o desenvolvimento 

econômico social, harmônico e equilibrado da região, e tem como objetivo final, no longo prazo, o 

estabelecimento de um mercado comum latino-americano.  

 

Estrutura tarifária para os 20 principais produtos importados do Brasil 

 

Com o convênio ALADI-ACE 58 entre o Peru e o grupo de países formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 

houve melhoria nos percentuais isentos da tarifa Ad valorem para a maioria dos produtos, muitos dos quais têm 

tarifa zero na estrutura tarifária do Peru, pela qual os países que assinaram o convênio têm a opção de 

beneficiarem-se diretamente da tarifa base. 

Para observar detalhadamente os benefícios tarifários do convênio, foram selecionados os vinte produtos que 

mais foram importados do Brasil no ano de 2016. 

 
Estrutura tarifária para os principais produtos importados do Brasil no âmbito da ALADI - ACE 58. 
 

Nº Subcódigo Descrição 

Ad 
valorem 

Percentual 

% 
isento 
ADV 

1/
 

1 8702109000 
Outros veículos automóveis para transporte de mais de 16 pessoas, 
incluindo o motorista, com motor de êmbolo ou pistão, de ignição 
por faísca (diesel ou semidiesel) 

0,0 75,00 

2 2709000000 Óleos brutos de petróleo ou de mineras betuminosos 0,0 20,00 

3 8701200000 Tratores rodoviários para semirreboques 0,0 75,00 

4 8704230000 

Outros veículos para transporte de mercadorias, com motor de 
êmbolo ou pistão, de ignição por compressão (diesel ou 
semidiesel), de peso total em carga máxima superior a 20 
toneladas 

0,0 75,00 

5 7214200000 
Barras de ferro ou aço não ligados, com nervuras, sulcos ou 
relevos, obtidos durante a laminagem ou submetidas a torção após 
a laminagem, a quente 

0,0 100,00 

6 4802559000 
Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico 
ou químico-mecânico 

0,0 100,00 

7 3901100000 Polietileno de densidade inferior a 0,94 0,0 75,00 

8 7201100000 
Ferro fundido bruto não ligado, contendo, em peso, 0,5% ou 
menos de fósforo 

0,0 100,00 

9 1006300000 
Arroz semibranqueado ou branqueado, mesmo polido ou brumido 
(glaceado) 

0,0 75,00 

10 3902100000 Polipropileno 0,0 100,00 

11 4802569000 
Outros papéis de peso igual ou superior a 40 g/m

2
, mas não 

superior a 150 g/m
2
, em folhas nas quais um lado não seja superior 

a 435 mm e o outro a 297 mm, quando não dobradas 
0,0 100,00 

12 8703239020 
Outros veículos concebidos com motor de êmbolo ou pistão 
alternativo, de ignição por centelha, para transporte de pessoas, de 
cilindrada superior a 1.500 cm3, mas inferior ou igual a 3.000 cm3 

6,0 75,00 

13 7207200000 
Produtos semimanufaturados de ferro ou aços não ligados, 
contendo, em peso, 0,25% ou mais de carbono 

0,0 40,00 

14 9403500000 Móveis de madeira do tipo utilizado em quartos de dormir 6,0 100,00 

15 8429520000 
Pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras cuja 
superestrutura possa efetuar uma rotação de 360° 

0,0 50,00 
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16 8429510000 Carregadoras e pás carregadores de carga frontal 0,0 70,00 

17 3902300000 Copolímeros de propileno 0,0 50,00 

18 8706009900 
Outros chassis com motor de veículos automóveis das posições 
87.01 a 87.05 

0,0 75,00 

19 8704229000 

Outros veículos para transporte de mercadorias, com motor de 
êmbolo ou pistão, de ignição por compressão (diesel ou 
semidiesel), de peso total em carga máxima superior a 9,3 
toneladas 

0,0 75,00 

20 4811511010 

Papel e cartão revestidos de plástico (exceto os adesivos), 
branqueados, de peso superior a 150 g/m

2
, com camada 

intermediária de alumínio, mesmo impressos, em tiras ou bobinas 
de largura superior a 15 cm; ou em folhas com 36 cm e o outro 
superior a 15 cm, não dobradas 

0,0 20,00 

Fonte: SUNAT  

 

Acordos Comerciais com o Brasil 

 

ACE 58 – Acordo de Complementação Econômica entre o Peru e os Estados Partes do MERCOSUL 

 

O Acordo de Complementação Econômica nº 58 (ACE 58) foi assinado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 

Estados Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), e o Peru no dia 30 de dezembro de 2005 e entrou em 

vigor a partir do dia 2 de janeiro de 2006. 

As exportações peruanas para o MERCOSUL no ano de 2015 atingiram o total de US$ 1,25 bilhão, correspondente 

a uma participação de 4% relativa aos demais destinos das exportações, além disso, o nível de importações nesse 

ano chegou a US$ 2,95 bilhões, representando 8% do total. 

 

Acordo de Aprofundamento Econômico Comercial entre a República do Peru e a República Federativa do Brasil 

 

O Acordo de Aprofundamento Econômico Comercial entre a República do Peru e a República Federativa do Brasil 

foi assinado na cidade de Lima no dia 29 de abril de 2016, no âmbito da agenda renovada e prorrogada da relação 

econômica comercial bilateral que ambos os governos decidiram implementar em julho de 2015. Nessa data, os 

países iniciaram as formalidades para inclui-lo em seu ordenamento jurídico, a fim de colocá-lo em vigor 

simultaneamente. 

As disposições fundamentais do Acordo versam sobre Investimentos, Comércio de Serviços e Contratação Pública, 

que se somam aos compromissos de ambos os países no âmbito do Acordo de Complementação Econômica nº 58, 

assinado pelo Peru e pelo MERCOSUL, que regula o comércio de bens. 

O Acordo tem como objetivo promover os investimentos bilaterais, fortalecer e impulsionar o comércio de 

serviços, além de aproveitar as oportunidades oferecidas pelas aquisições realizadas pelos estados, de maneira 

transparente, proporcionando uma participação maior das pequenas e médias empresas. 

É importante ressaltar que o Brasil é o principal parceiro comercial do Peru na América Latina. Em 2016, as 

negociações ultrapassaram os US$ 3 bilhões, o que fez com que fosse considerado o primeiro país de destino das 

exportações e o principal fornecedor de mercadorias.  

Além disso, o Brasil tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes e, em 2015, importou em um 

montante de US$ 179 bilhões, motivo pelo qual representa um mercado potencial e de grandes oportunidades 

para as exportações peruanas. 
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Outros impostos e direitos de importação 

 

Direitos Corretivos Provisórios Ad valorem 

São medidas corretivas aplicadas pelo Peru aos países membros da Comunidade Andina e que são de caráter não 

discriminatório, de acordo com o Acordo de Cartagena.
3
 Será aplicado às importações de manteigas sob os 

subcódigos NANDINA 1511.90.00, 1516.20.00, e 1517.90.00, provenientes da Colômbia. 

A taxa aplicável é de 29% Ad valorem CIF. 

Direitos Específicos – Sistema de Faixa de Preços 

Esse tributo tem a natureza de direito alfandegário, incidente sobre as importações de produtos agropecuários 

como arroz, milho amarelo, leite e açúcar (produtos notáveis e vinculados), fixando direitos variáveis adicionais e 

abatimentos tarifários de acordo com o piso e o teto de preços determinados nas tabelas aduaneiras. 

Imposto sobre Valor Agregado (IVA) 

Este tributo incide sobre a importação de todos os bens, salvo as exceções previstas no regulamento que a regula. 

Assim, sua base tributável é constituída pelo valor CIF aduaneiro determinado conforme o Acordo de Valor da 

OMC, mais os direitos alfandegários de demais impostos que incidem sobre a importação. 

Taxa aplicável: 16%
4
 . 

Imposto Seletivo ao Consumo – ISC 

O ISC incide sobre a importação de bens específicos: combustíveis, licores, veículos novos e usados, bebidas 

gaseificadas e cigarros. Este imposto se aplica por meio de três sistemas. 

a) Sistema pelo valor: A base tributável é constituída pelo valor CIF aduaneiro mais os direitos alfandegários sobre 

a importação.
5
 A taxa aplicável é variável. 

b) Sistema específico: Neste caso, a base tributável constitui o volume importado expresso em unidades de 

medida.
6
 A taxa aplicável é variável. 

c) Sistema de preço de venda no varejo: A base tributável é constituída pelo preço de venda no varejo sugerido 

pelo importador e multiplicado pelo fator 0,840. 

 

Este imposto é determinado aplicando-se sobre a base tributável a taxa estabelecida nos Itens C e D do Novo 

Apêndice IV do Texto Único Ordenado da Lei do Imposto sobre Valor Agregado e do Imposto Seletivo ao Consumo, 

aprovado pelo Decreto Supremo (D. S.) nº 055-99-EF, modificado por Lei nº 29740. 

 

Direitos Antidumping e Compensatórios 

 

Os direitos antidumping aplicam-se a determinados bens cujos preços causem ou ameacem causar prejuízo à 

produção peruana; ao passo que, os direitos compensatórios são aplicados para minimizar qualquer subsídio 

concedido direta ou indiretamente no país de origem, quando esse também gerar um prejuízo à produção 

peruana. Para a aplicação de ambos os direitos no Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e da Proteção da 

Propriedade Intelectual (INDECOPI) deve emitir uma resolução.  

A base tributável é o montante ao qual se agrega o valor FOB informado na fatura comercial ou com base no 

montante fixo por peso ou por preço unitário. 

 

                                                           
3 Resolução Ministerial nº 226-2005-MINCETUR/DM publicada no diário oficial El Peruano 27 de julho de 2005. 

4 Lei nº 29666, publicada no dia 20 de fevereiro de 2011. 
5 Será aplicado aos bens incluídos no Item A do Apêndice IV do Texto Único Ordenado da Lei do Imposto sobre Valor Agregado e do Imposto 

Seletivo ao Consumo, aprovado pelo D. S. nº 055-99-EF e alterações. 

6 Será aplicado aos bens incluídos no Novo Apêndice III do Texto Único Ordenado da Lei do Imposto sobre Valor Agregado e do Imposto Seletivo 

ao Consumo, aprovado pelo D. S. nº 055-99-EF e alterações. 
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5.2 Regulamentação das atividades de comércio exterior 
 

Política geral de importação 

O Poder Executivo tem o poder de regular a política tarifária, principalmente o Presidente da República por meio 

de Decretos Supremos. Contudo, de maneira operacional, a responsabilidade recai sobre o Ministério da Economia 

e Finanças (MEF), e a Superintendência Nacional de Aduanas e Administração Tributária (SUNAT), por sua vez, tem 

como principais funções arrecadar, administrar e fiscalizar os tributos internos (exceto os tributos municipais), 

bem como controlar as atividades de comércio exterior dentro do território aduaneiro. 

No Peru, incentiva-se a importação com tarifa zero de bens de capital,
7
 bem como de alguns derivados do 

petróleo. Os setores mais beneficiado com essas medidas são os de Construção e Agricultura.  

 

Normas administrativas de importação 

As normas administrativas estão incluídas na Lei Geral de Alfândegas e seu regulamento, bem como no 

Procedimento Geral “Importação para o consumo” e o Procedimento específico “Despacho Simplificado de 

Importação”.  

 

Em 2016, foi efetuada a emenda mais recente à Lei Geral de Alfândegas, com a qual se estimou que 80% das 

importações seriam beneficiadas, a qual permite a redução de 30% nos custos logísticos. Vale destacar que esta 

emenda é aplicada apenas aos bens destinados aos regimes aduaneiros de importação para o consumo descrito no 

Decreto Supremo nº 163-2016-EF. 

 
Normas administrativas de importação   

Decretos e Resoluções Data Normas Administrativas 
Decreto Legislativo nº 1053 27/06/2008 Lei Geral de Alfândegas 

Decreto Legislativo nº 010-2009-EF 16/01/2009 Regulamento da Lei Geral de Alfândegas 

Decreto Supremo nº 163-2016-EF 22/06/2016 
Alteração do Regulamento da Lei Geral de 
Alfândegas 

Resolução da Superintendência Nacional 
Adjunta de Alfândegas Nº 063-2010/SUNAT/A 

06/02/2010 
Procedimento Geral “Importação para 
Consumo” INTA-PG.01 (V.6) 

Resolução da Superintendência Nacional 
Adjunta de Alfândegas Nº 423-2005/SUNAT/A 

06/10/2005 
Procedimento específico “Desembaraço 
Simplificado de Importação” INTA-PE.01.01 
(V.3) 

Fonte: SUNAT, El Peruano  

 

Licenças de importação 

De acordo com a SUNAT e a OMC, não há nenhum procedimento administrativo referente ao regime de licenças 

de importação no Peru,
8
 já que é promovida a facilitação de formalidades para a importação e exportação.  

 

Deve-se ressaltar que existem mercadorias
9
 que, devido à sua natureza, precisam de autorização, certificados ou 

declarações oficiais para sua importação. Apresentamos a seguir as entidades  

 Ministério da Produção (PRODUCE) 

 Ministério da Agricultura (MINAG) 

 Instituto Nacional de Recursos Naturais (INRENA) 

 Serviço Nacional de Sanidade Agrícola (SENASA) 

 Ministério de Transportes e Comunicação (MTC) 

 Ministério do Interior (MININTER) 

 Ministério da Saúde (MINSA) 

 

                                                           
7 Ver subcódigo tarifários na SUNAT. 
8 Documento da G/LIC/N/1/PER/5 - G/LIC/N/3/PER/11 
9 Incluídas nos anexos do capítulo estão informações detalhadas das mercadorias restritas e as instituições públicas onde deve-se pedir 
autorizações, permissões ou licenças. 
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No Peru, aplicam-se as contingências tarifárias como medidas de política comercial que permitem a importação 

com preferências tarifárias em virtude de um acordo de comércio internacional assinado referente a um montante 

e um período estabelecido. 

 

O mecanismo a ser utilizado na aplicação de contingentes tarifários de acordo com o Decreto Supremo nº 007-

2009 do MINCETUR é o de “ordem de chegada”, e deve-se solicitar o valor dentro do contingente depois que o 

meio de transporte chegar à zona primária aduaneira. Entre os principais acordos de comércio exterior mantidos 

pelo Peru estão a Comunidade Andina (CAN) e a Associação Latino-americana de integração (ALADI).  

 

No que diz respeito ao comércio com o Brasil, os produtos que geralmente são importados são veículos leves, 

produtos para a indústria de mineração e de alimentos, como o arroz e o óleo de soja. Dessa forma, o código 

8704230000, por exemplo, correspondente aos automóveis para transporte de mercadorias, conta com uma 

isenção de tarifa de 75%, ao passo que o código 2103100000 relacionado às preparações para molhos e molhos 

prontos; condimentos e temperos, compostos; farinha de mostarda e mostarda pronta foi isenta de 100% da tarifa 

ad valorem, tudo como resultado da preferência tarifária estabelecida no ACE 58 Acordo de Complementação 

Económica entre o Peru e os Estados Parte do MERCOSUL (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai). 

 

Importações proibidas 

As mercadorias proibidas são aquelas que, por ordem judicial, estão proibidas de entrar ou sair do território 

nacional com o objetivo de resguardar a segurança nacional, o direito à vida, à saúde, ao meio ambiente, entre 

outros motivos. 

 

De acordo com a resolução emitida pela SUNAT,
10

 são proibidas as seguintes importações:  

 Produtos pirotécnicos. 

 Resíduos perigosos ou radioativos. 

 Pesticidas Organoclorados. 

 Vestidos y calçados usados. 

 Material no qual o território nacional apareça descaracterizado. 

 Fontes radioativas de Ra 226 para uso médico. 

 Bebidas fabricadas no exterior que tenham a denominação de Pisco (aguardente de uva) ou outra que inclua 

essa palavra. 

 Animais bovinos e seus subprodutos como farinha, carne, etc., afetados por encefalopatia espongiforme 

bovina. 

 Bens de importação restrita. 

 Equipamentos para estações de transmissão de rádio. 

 Textos geográficos ou publicações cartográficas. 

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

 Explosivos de uso civil e relacionados. 

 Produtos e insumos químicos que atuam na elaboração de pasta de cocaína e outros. 

 Nitrato de Amônio e elementos para sua elaboração. 

 Produtos farmacêuticos genéricos e de marca. 

 Produtos hidro biológicos. 

 Produtos e subprodutos de origem vegetal e animal, bem como espécimes de flora e fauna silvestre (exigem 

certificados fitossanitários e zoossanitários do Peru).  

 Pesticidas agrícolas e substâncias afins. 

 Restos humanos. 
 

                                                           
10 Resolução nº 024/2016, de 24 de julho de 2016. Procedimento Específico “Controle de Mercadorias Restritas e Proibidas” INTA-PE.00.06 

(versão 3). 
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Medidas antidumping e compensatórias 

São medidas aplicadas para corrigir as distorções geradas no mercado pelas práticas de dumping e subsídios; têm a 

natureza de multa e não estão sujeitas a abatimentos de nenhum tipo. O Instituto Nacional de Defesa da 

Concorrência e da Proteção da Propriedade Intelectual (INDECOPI) é o responsável por regular e executar as 

resoluções correspondentes nesses casos. 

 

No que diz respeito ao Brasil, em 2006, o INDECOPI aplicou medidas antidumping para os tecidos de algodão 

(denim), que tiveram um preço de venda menor que o do mercado de origem; contudo, em 2011, essa medida 

expirou e não houve aprovação para sua continuação. 

 

Importações por via postal  

Esse tipo de importação é realizada pelo serviço postal (Serpost S.A.) e corresponde ao recebimento de pequenos 

pacotes (envios de até 2 quilos de peso), encomendas (envios com mais de 2 e até 50 quilos de peso) e 

correspondências (cartas, cartões postais e cecogramas). Todos estão isentos da declaração simplificada e do 

pagamento Ad valorem, do IVA e do IPM desde que seu valor FOB não exceda o valor de US$ 200.   

 

Amostras, catálogos e material publicitário com e sem valor comercial. 

O material publicitário entra no país de forma eventual para uso em eventos, feiras, exposições ou como 

mercadorias, que entram sem pagar os direitos alfandegários. 

 

Regulamentação Específica 

 

No Peru, as normas técnicas para a importação e exportação referem-se a assuntos sanitários, de qualidade e de 

propriedade intelectual. 

As autoridades competentes para o controle, análise, avaliação, concessão de certificados, licenças, entre outras 

responsabilidades, que garantam a sanidade e a qualidade das mercadorias a serem comercializadas, são as 

seguintes: 

 

a) Direção Geral de Saúde Ambiental (DIGESA) 

A DIGESA é uma entidade vinculada ao Ministério da Salud (MINSA) cujas funções são: 

 Estabelecer as exigências e os procedimentos para o registro sanitário e para a habilitação de plantas;  

 Certificar a situação sanitária dos produtos exportados destinados ao consumo humanos. 

Para as mercadorias importadas, são necessários os seguintes documentos: 

 Solicitação única de comércio exterior; 

 Comprovante de pagamento. 

 

b) Serviço Nacional de Sanidade Agrícola (SENASA) 

Órgão público técnico especializado vinculado ao Ministério da Agricultura com autoridade oficial relacionada ao 

saneamento agrícola, qualidade de insumos, produção orgânica e inocuidade agroalimentar, cujas funções são as 

seguintes: 

 Certificar a situação fitossanitária e zoossanitária dos estabelecimentos dedicados à produção agrícola, 

incluindo as empacotadoras que destinam os produtos à exportação de acordo com as exigências de 

saneamento agrícola do país importador.  

 Realizar a certificação fitossanitária e zoossanitária, a inspeção prévia de plantas e produtos vegetais e animais, 

bem como de produtos de origem animal. 

 Certificar os insumos agrícolas destinados à exportação  

 

O SENASA concede as licenças fitossanitárias e zoossanitárias de importação com a final de fornecer informações e 

autorização para o importador e a autoridade oficial competente do país exportador sobre as exigências ou 
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condições sanitárias vigentes que devem ser atendidas para as mercadorias de origem animal e vegetal no 

momento da entrada no Peru. As formalidades para as licenças são realizadas em qualquer escritório do SENASA. 

 

c) Órgão Nacional de Sanidade Pesqueira (SANIPES) 

O SANIPES tem competência para investigar, regular, supervisionar e fiscalizar as atividades pesqueiras e de 

aquicultura, as rações, aditivos e produtos veterinários destinados à aquicultura em todas as fases, para 

inocuidade e sanidade dos recursos hidro biológicos, incluindo os aspectos relacionados à inspeção, amostragem, 

testes e certificação oficial sanitária. Dessa forma, foram desenvolvidos, por exemplo, os estabelecimentos 

pesqueiros dos produtos argentinos autorizados a entrar no Peru. 

 

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

A DIGEMID é uma instituição técnica normativa que tem como objetivo fundamental, fazer com que a população 

tenha acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade e que esses medicamentos sejam utilizados de 

forma racional. É uma agência do Ministério da Saúde cujas funções são: 

 

 Propor e avaliar as políticas relacionadas a produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, produtos sanitários e 

estabelecimentos farmacêuticos, incluindo aspectos de propriedade intelectual e acordos internacionais. 

 Propor e avaliar as diretrizes, normas, planos, estratégias, programas e projetos destinados a garantir a gestão 

integrada, participativa e multissetorial pública e privada dos produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, 

produtos sanitários e estabelecimentos farmacêuticos nacionais, além de garantir o acesso e o uso de 

medicamentos e outras tecnologias sanitárias. 

 Protocolo analítico com as especificações técnicas do produto acabado sob controle. 

 Técnica analítica para cada um dos testes do protocolo; deve atender às exigências para o rótulo e as 

embalagens. 

 

Autoridade que controla os padrões de qualidade e defesa do consumidor 

 

O Instituto Nacional de Qualidade (INACAL), um Órgão Público Técnico Especializado vinculado ao Ministério da 

Produção, com personalidade jurídica de direito público, com competência nacional e autonomia administrativa, 

funcional, técnica, econômica e financeira; além de ser o órgão de governo e autoridade técnico-normativa 

máxima do Sistema Nacional de Qualidade. 

 

Suas competências são:  

 Estabelecer a normalização, a acreditação e a metrologia nacionais, de acordo com o previsto no Acordo sobre 

Obstáculos Técnicos ao Comércio, da Organização Mundial do Comércio (OMC) e com os acordos 

internacionais e de integração dos quais o Peru é parte. 

 Promover a adoção de práticas de gestão da qualidade no país e ajudar a melhorar a competitividade das 

empresas, a eficiência do Estado e a proteção dos cidadãos e do meio ambiente. 

 

O Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e da Proteção da Propriedade Intelectual (INDECOPI), goza de 

autonomia funcional, técnica, econômica, orçamentária e administrativa. Além disso, tem como funções a 

promoção do mercado e a proteção dos direitos dos consumidores, incentivando uma cultura de concorrência leal 

e honesta na economia peruana e resguardando todas as formas de propriedade intelectual: desde os sinais 

diferentes e os direitos autorais até as patentes e a biotecnologia. 

 

A comissão responsável por fixar os padrões tem as seguintes funções:  

 Aprovar os padrões técnicos e as normas metrológicas.   

 Qualificar as instituições técnicas e privadas que fornecem a avaliação da conformidade.   

 Defender o livre comércio promovido pela Organização Mundial do Comércio. 
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Além disso, o INDECOPI é responsável por elaborar as Normas Técnicas Peruanas, documentos que estabelecem as 

especificações de qualidade dos produtos, processos e serviços. Por meio da elaboração desses documentos, 

pretende-se padronizar a qualidade de acordo com as exigências do mercado. 

 

Embalagem e etiquetagem 

O produto deve estar devidamente embalado e etiquetado, com especificações claras, indicando o nome do 

produto, os materiais, o peso, data de vencimento, dados da empresa fabricante, com seu respectivo Registro 

Único de Contribuintes (RUC). Os dados devem estar em espanhol. 

Regulador: Superintendência Nacional de Aduanas e Administração Tributária (SUNAT) 

 

Rótulo e embalagem 

O rótulo dos produtos é qualquer marca ou outro material descritivo ou gráfico, que tenha sido escrito, impresso, 

marcado com estêncil, em alto-relevo ou em baixo-relevo ou mesmo aderido ao produto, embalagem ou pacote, 

destinado a informar o consumidor sobre as características de um alimento. A função do rótulo é fornecer ao 

consumidor informações sobre as características específicas dos produtos, sua forma de elaboração, manipulação 

e/ou conservação, bem como suas propriedades e seu conteúdo. 

 

O rótulo deve conter as seguintes informações: 

 Nome ou denominação do produto. 

 País de fabricação. 

 Se o produto é perecível: (i) Data de vencimento, (ii) Condições de conservação e (iii) Observações. 

 Conteúdo líquido do produto, expresso em unidades de massa ou volume, conforme aplicável. 

 Caso o produto contenha algum insumo ou matéria-prima que represente algum risco para o consumidor ou 

usuário, deve ser declarado.  

 Nome e domicílio legal, no Peru, do fabricante, importador, embalador ou distribuidor responsável, conforme 

aplicável, bem como seu número de Registro Único de Contribuintes (RUC). 

 Registro Único de Contribuintes (RUC). 

 Advertência sobre o risco ou perigo que possa derivar da natureza do produto, bem como de sua utilização, 

quando forem previsíveis. 

 O tratamento de urgente em caso de dano à saúde do usuário, quando aplicável. 

Regulador: Superintendência Nacional de Aduanas e Administração Tributária (SUNAT) 

 

Marcas e patentes 

No Peru são registradas as marcas e outros sinais distintivos de acordo com a classificação da Organização Mundial 

de Propriedade Intelectual (OMPI); o registro de marcas é de responsabilidade da Diretoria de Sinais Distintivos do 

INDECOPI.  

São considerados sinais distintivos o nome comercial, o slogan, a marca coletiva, a marca de certificação ou a 

denominação de origem.  

 

Exigências para registrar uma marca: 

 Completar e apresentar três exemplares do formato da solicitação correspondente (dois para a Autoridade e 

um para a administração). 

 Indicar os dados do solicitante. Se as formalidades forem realizadas por um terceiro, indicar os dados e o 

endereço de seu domicílio e apresentar uma procuração que o autorize a realizá-las em nome do titular.  

 Indicar o endereço para envio de notificações no Peru (incluindo referências, se for o caso). 

 Indicar qual é o sinal que se pretende registrar (denominativo, misto, tridimensional, figurativo ou outros). 

 Registrar expressamente os produtos e/ou serviços que se deseja diferenciar com o sinal solicitado, bem como 

a classe e/ou classes a que pertencem (Classificação de Nice). 

 Anexar o comprovante de pagamento do direito de processo. 
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No caso das patentes, a Diretoria de Invenções e Novas Tecnologias do INDECOPI é responsável por aceitar as 

solicitações de patentes de invenção, desenhos industriais, entre outros. As patentes são registradas de acordo 

com três tipos: patente de invenção, patente de modelo de utilidade e o segredo industrial; a duração de uma 

patente de invenção é de 20 anos e da patente de modelo de utilidade, 10 anos; os anos são contados a partir da 

data de apresentação da solicitação. 

Exigências para solicitação de patente:  

 Pagamento pelos direitos de apresentação da solicitação  

 Apresentar a solicitação com código F-DIN-01/1A em formato impresso e indicando e anexando as seguintes 

informações, conforme aplicável: 

a. Dados de identificação, domicílio e/ou poderes. No caso de pessoas jurídicas, será fornecido o Registro Único 

de Contribuintes (RUC).  

b. Nome, domicílio e nacionalidade do(s) inventor(es) e título o denominação da invenção.  

c. Descrição da invenção no idioma castelhano (em 2 cópias).  

d. Uma ou mais reivindicações no idioma castelhano (em 2 cópias).  

e. Resumo com o objeto e a finalidade da invenção no idioma castelhano (em 2 cópias).  

f. Se necessário: 

 Figuras ou desenhos técnicos em formato A4 (2 cópias). 

 Certificado de exibição. 

 Cópia do documento de Cessão dos Inventores com as assinaturas devidamente reconhecidas. 

 Indicação do número de registro do Contrato de Acesso e sua cópia. 

 Cópia do documento que atesta a licença de autorização de uso de conhecimentos tradicionais. 

 Certificado de depósito de material biológico. 

É concedido um prazo de 30 dias úteis do recebimento do pedido de aviso para publicação no diário oficial El 

Peruano. 

 
5.3 Documentação e formalidades 
 

O Certificado de Origem é o documento que deve ser obtido no Brasil pelo exportador para o envio de 

mercadorias para o Peru. Este documento certifica que as mercadorias cumprem as disposições referentes à 

origem dos bens negociados. Sua expedição e seu controle são se responsabilidade de órgãos públicos e privados 

competentes e registrados na Secretaria Geral da ALADI.  A certificação de origem é detalhada no Acordo de 

Complementação Econômica nº 58. 

 

Documentos de embarque 

 

Registro de exportação (RE) 

É um documento eletrônico emitido e preenchido no SISCOMEX
11

 diretamente pelo próprio exportador ou seu 

representante legal, com o objetivo de registrar a transação para efeitos dos controles governamentais nas áreas 

de comércio, fiscal, de câmbio e aduaneira. 

 

Nota fiscal 

Depois de aprovado o registro de exportação (RE), o próximo passo é a emissão da nota fiscal, que deve ser 

fornecida juntamente com a mercadoria desde a saída do estabelecimento. 

 

 

 

                                                           
11SISCOMEX é o Sistema Integrado de Comércio Exterior utilizado no Brasil para o controle e registro de operações de comércio exterior.  

 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/10/par/formsolicdin/f-din-01.doc
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Lista de embalagens (Packing list) 

É um documento que descreve detalhadamente os produtos que serão desembarcados (volumes e conteúdos) e 

emitidos pelo exportador para ser fornecido no embarque de mercadorias que estejam 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 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 

obrigatórias no momento da entrega de mercadorias ao destinatário legal, no ponto de destino pré-estabelecido. 

Este documento pode referir-se ao embarque marítimo, aéreo, rodoviário ou ferroviário. 

 

Documentos que precisam de autorizações no Peru 

Essas autorizações podem ser concedidas pelo Serviço Nacional de Sanidade Agrária e pelo Instituto Nacional de 

Recursos Naturais (Ministério de Agricultura), Diretoria de Insumos Químicos e Produtos Fiscalizados e Vice 

Ministério de Pesca (Ministério da Produção), Diretoria Geral de Medicamentos, Insumos e Drogas (Ministério da 

Saúde), Diretoria Geral de Controle de Serviços de Segurança, Controle de Armas, Munição e Explosivos de Uso 

Civil (Ministério do Interior), Ministério da Cultura, entre outras entidades. 

 

Formalidades de embarque para fins fiscais e contábeis 

 Contrato de câmbio de exportação. 

 Comprovante de exportação (CE). 

 Nota fiscal. 

 Certificado ou apólice de seguro. 

 

Desembaraço aduaneiro 

 

Terminais de movimentação 

 Zona primária. – É a parte do território aduaneiro habilitada pela autoridade onde são realizadas as atividades 

de recebimento, armazenamento, movimentação, carga e descarga de mercadorias. A zona primária abrange 

os cais e portos de serviço público, aeroportos, depósitos públicos, privados e instalações industriais para 

processos de aperfeiçoamento ativo, cruzamentos de fronteiras habilitados pelas normas da Comunidade 

Andina de Nações (CAN) e vias terrestres permitidas pela autoridade aduaneira para o transporte das 

mercadorias. 

 Zona secundária. – É a parte do território aduaneiro que não abrange a zona primária; é uma zona habilitada 

pela autoridade aduaneira para o recebimento, armazenamento, movimentação, carga e descarga de 

mercadorias. 

 

Documentação 

Para que as mercadorias passem por essa zona são necessários os seguintes documentos: 

 Declaração do regime aduaneiro para as atividades de importação, exportação ou trânsito. 

 Planilha de envio (para o transporte da carga do lugar de chegada ao depósito ou à zona franca na mesma 

jurisdição aduaneira). 

 Fatura de nacionalização (não exigível). 

 

Documentos exigíveis para o recebimento de mercadorias 

Para a entrada do meio de transporte das mercadorias, os responsáveis ou seus representantes devem entregar à 

alfândega competente os seguintes documentos: 

 Declaração geral. 

 Manifesto de carga. 
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 Cópia do conhecimento de embarque, conhecimento de embarque aéreo, aviso postal ou conhecimento de 

carga, correspondente à carga manifestada para esse local. 

 Lista de passageiros e tripulantes, seus itens pessoais e bagagem. 

 Lista de suprimentos de bordo. 

 Guia de malas e envios postais. 

 

A carga destinada para porto, aeroporto ou terminal terrestre deve ser manifestada separadamente. 

Os documentos exigidos pela SUNAT para o desembaraço normal são: 

 Pagamento do Documento Único Aduaneiro (DUA) 

 Fatura comercial 

 Documento de transporte (Conhecimento de embarque, Conhecimento de Embarque Aéreo, Aviso Postal ou 

Conhecimento de Carga, dependendo do meio de transporte utilizado). 

 Outros documentos necessários de acordo com as disposições específicas. 

 

Formalidades legais 

Inspeção alfandegária. – A inspeção consiste da revisão do registro das mercadorias e da documentação 

aduaneira; verificação da infraestrutura, das áreas e das instalações de armazenagem. 

 

Recusa de mercadorias 

Nesse caso, não é permitida a entrada das mercadorias restritas ou proibidas. No caso das mercadorias restritas, 

sua entrada exigirá documentos que autorizem sua importação, bem como a resolução de importação, registros, 

licenças, entre outros documentos. 

 

Procedimentos operacionais:  

No Peru, não há um SISCARGA, que é um sistema informatizado da alfândega brasileira e sua implementação tem 

o objetivo de controlar a entrada e a saída de navios.  

 

Porto Seco 

No território peruano não existe um porto seco oficial; contudo, tem sido considerada a realização de um projeto 

de porto seco em La Oroya, já que nesse local desenvolve-se a atividade de mineração e serve como via de 

transporte de alimentos, minerais e madeira. Devido à sua proximidade com a cidade de Lima, é possível realizar 

operações diretas com o Porto de Callao.  

 

5.4 Regimes aduaneiros especiais 
 

Principais regimes aduaneiros no Peru  

 

Admissão temporária 

 

É um regime aduaneiro especial que permite a entrada no território aduaneiro de algumas mercadorias 

estrangeiras com a suspensão do pagamento dos direitos alfandegários e demais impostos aplicáveis à importação 

para o consumo e sobretaxas correspondentes, a fim de serem exportadas dentro de um prazo determinado, 

assim que forem submetidas a uma operação de aperfeiçoamento, sob a forma de produtos compensadores.  

 

As operações de aperfeiçoamento consistindo de:  

1. Transformar as mercadorias. 

2. Elaborar as mercadorias, incluindo sua montagem, conexão e adaptação a outras mercadorias. 

3. Reparar as mercadorias, incluindo sua restauração ou acondicionamento. 
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Declaração de trânsito aduaneiro  

 

Regime aduaneiro que permite que as mercadorias provenientes do exterior, que não tenham sido destinadas, 

sejam transportadas sob o controle aduaneiro de uma alfândega para outra ou para o exterior com a suspensão do 

pagamento de tributos, sempre que estiverem assim declaradas no manifesto de carga. 

A destinação das mercadorias ao regime de Trânsito Aduaneiro é efetuada por meio da Declaração Aduaneira de 

Mercadorias por meio do Formulário de Declaração Única de Alfândegas (DUA).  

 

Drawback  

 

Regime aduaneiro que permite obter da restituição dos direitos alfandegários pagos na Importação de matérias-

primas utilizadas para a produção de mercadorias que foram exportadas. Esse regime foi instituído em 1995 e tem 

como objetivo evitar a exportação de impostos, o montante a ser restituído é equivalente a 4% do valor FOB do 

bem exportado.  

 

Os bens exportados que pode se beneficiar do Drawback são aqueles nos quais foram utilizadas matérias-primas, 

insumos, produtos intermediários e partes ou peças importadas, cujo valor CIF não exceda 50% do valor FOB em 

dólares americanos do produto exportado. 

 

Depósito Especial Alfandegado 

 

É uma modalidade do regime de depósito alfandegado. São depósitos autorizados pela administração aduaneira 

para o armazenamento de mercadorias perigosas, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, como uma extensão 

dos depósitos de uma alfândega a cargo de concessionárias. A responsabilidade pelas mercadorias armazenadas 

no depósito é da concessionária do depósito da alfândega.  

 

Zona Franca  

 

Atualmente, no Peru, está em operação apenas uma zona franca chamada ZOFRATACNA, com mais de 15 anos de 

experiência, que é uma grande plataforma de serviços para realizar de forma ideal atividades de comércio exterior. 

Essa zona conta com uma moderna infraestrutura que tem evoluído ao longo dos anos e que oferece muitos 

benefícios fiscais e aduaneiros. 

 

A ZOFRATACNA abrange duas unidades estratégicas: a Zona Franca e a Zona Comercial. 

 A Zona Franca é uma instalação fechada que abrange uma gama de serviços das empresas instaladas nela, 

esses serviços incluem armazenamento, distribuição, telecomunicações, bancos, alfândegas, agência 

aduaneira, agências de navegação, empresas de verificação. 

 A Zona Comercial é uma zona delimitada dentro da cidade de Tacna que abrange vários centros comerciais que 

oferecem produtos isentos de todos os impostos por preços altamente atrativos. 

 Outras zonas que contam com um regulamento diferente daquele da zona Franca de Tacna, mas que buscam o 

desenvolvimento produtivo da zona são:  

 

Zona Econômica Especial de Puno – ZEEDEPUNO 

A Zona Econômica Especial de Puno é a parte do território nacional perfeitamente delimitada e próxima à 

região de Puno, na qual as mercadorias ali depositadas são consideradas como se não estivessem no território 

aduaneiro para efeitos dos direitos e impostos de importação, sob a suposição de extraterritorialidade 

aduaneira, beneficiando-se de um regime especial em termos tributários.  
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Nessa zona são realizadas atividades industriais, agroindustriais, de manufatura e de serviços. A finalidade da 

criação da ZEEDEPUNO foi contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região por meio 

da promoção de investimentos e do desenvolvimento tecnológico.  

 

Zonas Especiais de Desenvolvimento (ZED) 

Por meio da lei nº 30446 promulgada no dia 3 de junho de 2016, os centros de exportação, transformação, 

indústria, comercialização e serviços (CETICOS) de Ilo, Matarani e Paita, passaram a ser denominados zonas 

especiais de desenvolvimento (ZED). O objetivo da criação dessas zonas é promover a estabilidade dos 

investimentos, incentivar o emprego, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e promover a 

competitividade e a inovação nas regiões em que estão localizadas. Em relação aos prazos dos benefícios, das 

isenções e da permanência das mercadorias nas ZED de Ilo, Matarani e Paita, são prorrogados até dezembro de 

2042. Além disso, por meio dessa lei, será criada a ZED em Loreto. 

 

Nas ZED podem entrar quaisquer mercadorias, exceto aquelas proibidas de entrar em zonas especiais de 

desenvolvimento como importação de armas ou explosivos e mercadorias que atentem contra a saúde, o meio 

ambiente e a segurança ou moral pública. 

 

Em relação às atividades diferentes que podem ser realizadas nas ZED, é determinado que sejam permitidas 

em até 30% do terreno onde podem ser instaladas empresas que realizam atividades diferentes daquelas 

permitidas nessas zonas; contudo, não disfrutarão de nenhum benefício fiscal concedido por lei para as ZED.  

 

Regime de admissão temporária para a reexportação 

 

A Admissão Temporária para Reexportação no mesmo Estado é o regime que permite a entrada no território 

aduaneiro de algumas mercadorias, com suspensão do pagamento dos direitos alfandegários e demais impostos 

aplicáveis à importação para o consumo e sobretaxas correspondentes, sempre que forem identificáveis e 

estiverem destinadas a atender um determinado objetivo em um lugar específico para serem reexportadas em um 

prazo determinado sem sofrer qualquer modificação, exceto a depreciação normal originada por seu uso.  

Não é considerada modificação a incorporação de peças ou acessórios ou a substituição de partes destruídas ou 

deterioradas com outras de fabricação nacional ou nacionalizadas que não alterem sua natureza.   

 

Importação de mercadorias sujeitas a fraude 

 

No caso da importação de bens considerados mercadorias sujeitas a fraude pelo conceito de avaliação, o 

montante da retenção do IVA será determinado considerando o maior valor resultante da comparação do 

resultado obtido da: 

 Aplicação do percentual estabelecido nos parágrafo anterior, conforme aplicável, sobre o valor da operação. 

 Multiplicação de um valor fixo, que deverá ser expresso em moeda corrente, pelo número de unidades do bem 

importado, de acordo com a unidade de medida, indicado na Declaração Aduaneira de Mercadorias (DAM). 

 

Tanto a relação de subcódigos nacionais na qual se enquadram as mercadorias sujeitas a fraude como os valores 

fixos correspondentes para determinação do montante da retenção estão detalhados no Anexo do Decreto 

Supremo nº 243-2013-EF. 
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VI. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 
 
6.1  Infraestrutura interna 
 

Malha viária 

 

O Sistema Nacional de Rodovias (SINAC) tem uma extensão total de 171.386,6 km, sendo que 96,5% 

correspondem à rede viária existente e 3,5% à rede viária projetada. Da rede viária existente, 14,4% são rodovias 

pavimentadas e 85,6% são consideradas não pavimentadas. Conforme a classificação da rede viária existente, 16% 

correspondem à Rede Viária Nacional, 14,7% à Rede Viária Regional e 69,3% à Rede Viária Vicinal.
12

 

 
Principais rodovias nacionais internas para o transporte de cargas  

Rodovias Descrição 

Lima – Tumbes (Pan-americana 
Norte) 

Está totalmente asfaltada e sinalizada, rodeada de 
paisagem desértica e vales agrícolas, com alguns trechos 
muito próximos do litoral. Possui duas pistas (uma de 
ida e outra de volta) que praticamente se transformam 
em uma grande rodovia ao atravessar a cidade de Lima.  

Lima – Tacna (Pan-americana 
Sul) 

Também está totalmente asfaltada e sinalizada, com 
uma extensão de 1.293 km. 

Lima – Huancayo (Rodovia 
Central) 

É uma rodovia asfaltada em bom estado, com uma 
extensão de 173,66 km. Entre os meses de dezembro e 
março, são frequentes os deslizamentos de terra devido 
às chuvas intensas. A manutenção dessa via é de 
responsabilidade da Provías Nacional, órgão de 
vinculado ao Ministério de Transportes e Comunicação 
(MTC)  

Nor Oriental. Chiclayo – Rioja – 
Moyobamba – Tarapoto 

Tem uma extensão de 725 km, a situação da via é 
regular, está asfaltada e sinalizada A rota é difícil é difícil 
pelas curvas perigosas e os trechos estreitos. 
Recomenda-se viajar durante o dia. A rodovia é 
relativamente perigosa.  

Nazca – Cusco 

Tem uma extensão de 662 km, a situação da via é boa, 
mas instável devido às variações e fenômenos climáticos 
que se apresentam na rota (chuvas, nevascas, 
deslizamentos). A via é asfaltada e sinalizada, embora 
alguns trechos não estejam em perfeito estado. 

Arequipa – Cusco – Puno 

A distância é de 515 km, e esta rodovia está localizada 
em uma região geográfica muito complicada no trecho 
inicial de Arequipa a Cuzco. Contudo, no trecho Cusco-
Puno, a rodovia está asfaltada. 

Fonte: MTC  
  

 

Integração física entre Brasil e Peru 

 

No ano 2000, após a Reunião de Presidentes da América do Sul realizada em Brasília, surgiu a iniciativa de realizar 

ações conjuntas para impulsionar o processo de integração política, social e econômica sul-americana. 

 

                                                           
12  No link a seguir é possível encontrar mais informações a respeito do Sistema Nacional de rodovias: 

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/mapas_viales.html 
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A integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) é uma iniciativa multinacional entre as autoridades 

responsáveis pela infraestrutura de transporte, energia e comunicações dos doze países da região (Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname Uruguai e Venezuela), que envolve 

aspectos econômicos, jurídicos, política, sociais, culturais e ambientais. 

 

Os princípios orientadores da IIRSA baseiam-se na integração física, modernização da infraestrutura e crescimento 

da competitividade, as quais constituem a diretriz das ações da iniciativa. 

O Peru faz parte de quatro eixos de integração e desenvolvimento da IIRSA: Eixo Andino, Eixo Amazônico (IIRSA 

NORTE), Eixo Interoceânico central (IIRSA CENTRAL) e Eixo Peru-Bolívia-Brasil (IIRSA SUL). Os três últimos contam 

com a participação direta do Peru e do Brasil.  

 

Hubs ou Plataformas logísticas 

 

O principal Hub logístico portuário e aeroportuário do Peru está concentrado na região de Lima e Callao devido à 

concentração e ao crescimento da população nessas localidades, o que levou ao aumento no tráfego aéreo de 

cargas tanto nacional como internacional, principalmente na última década, também devido ao transporte de 

cargas com destino à zona portuária de Callao; esse porto marítimo movimenta 86% do tráfego total de 

contêineres, e, por fim, devido ao crescimento da frota de transporte terrestre de cargas até os armazéns 

alfandegados da região.  

 

O principal porto do Peru é o de Callao, responsável por 77,0% das cargas descarregadas em 2015 (17.694 mil 

ton.), resultado da gestão de cargas em contêineres e de cargas em geral como: metais, grãos, fertilizantes e 

produtos químicos, carvão, vegetais, óleo de peixe, máquinas, entre outras. Seguido dos portos de Salaverry e 

Matarani com 7,1% e 6,0%, respectivamente. 

 

A concentração logística na região de Lima e Callao levou à elaboração de um Plano de Desenvolvimento dos 

Serviços Logísticos de Transporte realizado pelo Ministério de Transportes e Comunicação (MTC). As plataformas 

logísticas de distribuição urbana e consolidação da produção local estariam em Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, 

Juliaca e Iquitos, os principais núcleos urbanos do país que sofrem com problemas de congestionamento ou com a 

dificultosa organização territorial. 

 

Empresas de transporte terrestre de cargas por rodovia 

 

Durante os últimos cinco anos, o número de empresas de transporte de cargas por rodovia subiu de 63.869 para 

95.469 empresas, o que representa um aumento de 49,5%. Tudo resultado de uma fiscalização maior por parte da 

SUTRAN que exigia a formalização das empresas de serviço de transporte de cargas por rodovia. 

 

Frota de veículos de transporte terrestre de cargas por rodovia 

 

De 2011 a 2015, o registro de veículos e de empresas que oferecem serviços de transporte nacional e internacional 

de cargas passou de 157.517 para 250.028 unidades e de 63.869 para 95.469 empresas. 

No âmbito internacional, 8.331 veículos forneceram o serviço de transporte de cargas por rodovia. Desses, 47,2% 

são reboques e semirreboques, 42,2% reboque, rebocadores, 10,5% caminhões e 0,1% são caminhonetes pickup e 

furgões. 

 

Ferrovia 

 

No final de 2015, a rede ferroviária operacional do país alcançou uma extensão de 1.939,7 km, sendo administrada 

por oito linhas férreas. Dessa extensão, 97,7% são de propriedade pública e 2,3% são de propriedade privada. No 

que diz respeito à administração da infraestrutura ferroviária pública, 88,9% está sob concessão. 
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Tráfego ferroviário de mercadorias 

 

O serviço de cargas durante o ano de 2015 representou 42% do serviço público oferecido, principalmente pelas 

empresas Ferrovías Central Andina S.A. e Ferrocarril Transandino S.A. A primeira transporta principalmente 

concentrados de minerais, ácido sulfúrico industrial como insumo para a mineração, bem como metais, entre eles, 

concentrados de zinco; ao passo que a segunda também movimenta minerais, metais, petróleo e derivados, 

cimento e mercadorias em geral. Os 58% restantes correspondem ao serviço privado realizado pela empresa 

Southern Perú Copper Corporation. O transporte de cargas realizado pelos operadores ferroviários Huancayo – 

Huancavelica e Tacna – Arica não é representativo, e o último está temporariamente fora de serviço.  

 

Vias fluviais, lacustres e marítimas 

 

No ano de 2015, o Peru tinha um total de 45 portos operacionais, abrangendo 88 Terminais Portuários (TP) que, 

por sua vez, têm 90 Instalações Portuárias (IP). No que diz respeito ao âmbito geográfico, desses IP, 57 são 

marítimos, 30 são fluviais e 3 são lacustres. 

 

Tráfego fluvial de mercadorias 

 

Durante o ano de 2015, os Terminais Portuários nacionais de Uso Público e Privado movimentaram um total de 

90.098 milhares de TM, registrando uma redução de 0,2% com relação ao ano anterior. Vale salientar que, em 

2014, a movimentação nacional de cargas atingiu 90.313 milhares de TM. 

 

Em 2015, os TP de uso público receberam 13.606 navios, e, a esse respeito, observa-se que o terminal portuário de 

maior importância ou que recebeu a maior quantidade de embarcações foi o TP Iquitos (44,3%), seguido pelo TP 

Callao  (23,0%) e pelo TP Supe (15,5%), principalmente. Vale destacar que as embarcações recebidas no TP Iquitos, 

e, de modo geral, nos portos fluviais, caracterizam-se basicamente pelo pequeno porte e pelo movimento menor 

de cargas e passageiros em comparação com os navios recebidos nos TP Callao, Paita e Matarani. 

 

Frota Aquática  

 

No final de 2015, a frota aquática registrada foi de 886 embarcações, constituída principalmente por embarcações 

fluviais, representando 88,9% do total, e por embarcações marítimas, representado 11,1%. Não foram registradas 

embarcações da frota lacustre.  

 

Infraestrutura Aeroportuária 

 

Em 2015, o Peru contava com 126 aeródromos
13 

operacionais. Sobre a propriedade dos aeródromos, 72 são 

públicos e 54 são privados.  Conforme a classificação da infraestrutura aeroportuária de propriedade pública, 

existem 23 aeródromos nacionais sob responsabilidade do Ministério de transportes e Comunicação, 18 

aeródromos regionais sob responsabilidade dos Governos Regionais e 312 aeródromos locais sob responsabilidade 

dos Governos Locais. 

 

Frota aérea 

 

Ao final do ano de 2015, o número de aeronave chegou a 372 unidades, o que significou um aumento de 2,5% com 

relação ao ano anterior. No âmbito nacional, o número de aeronaves passou de 224, em 2014, para 229, em 2015. 

                                                           
13 Segundo a Lei nº 27261 da Aviação Civil do Peru, os aeródromos abrangem a área terrestre ou aquática definida que inclua todas as 

edificações, instalações e equipamentos destinados à chegada, saída e movimentação de aeronaves, passageiros ou cargas em sua superfície. 
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No âmbito internacional, foi registrado, no ano de 2015, um total de 143 aeronaves, representando um aumento 

de 2,9% em comparação ao ano anterior.   

 

Hubs ou Plataformas logísticas 

 

O principal aeroporto do país é o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, principal via aérea para o transporte 

comercial internacional, e está conectado com outros aeroportos dentro do Peru. Conforme o estudo Plano de 

Desenvolvimento dos Serviços Logísticos de Transporte realizado pelo Ministério de Transportes e Comunicação, 

verifica-se que os aeroportos de Cusco, Arequipa e Trujillo movimentam uma grande quantidade de passageiros, 

além da necessidade de transportar mercadorias. No caso de Arequipa, é transportado, por exemplo, tudo o que 

está relacionado ao setor têxtil, ao passo que, no caso de Cusco, está relacionado à distribuição hoteleira. 

 

6.2 Infraestrutura para a importação e a exportação 
 

Infraestrutura portuária 

 

Atualmente, o sistema portuário peruano conta com 81 instalações portuárias, sendo que 55 terminais são de uso 

privado e 26 de uso público. Enquanto que, dos 26 portos públicos, 7 estão sob concessão de entidades privadas.  

 

Rotas mais utilizadas para as negociações com o Brasil 

 

O principal canal utilizado para importação de produtos brasileiros,  como veículos velozes e de carga, é a zona 

franca de Tacna, por meio do Cais de atracação de Tacna – Arica. Outros produtos importados são aqueles para a 

indústria da mineração e de alimentos, como o arroz e o óleo de soja. 

 

Custos para o exportador brasileiro 

 

O exportador brasileiro pode beneficiar-se de preferências tarifárias para exportar para o Peru, devido ao Acordo 

de Complementação Econômica (ACE N° 58).  

Para obter esse benefício, é necessário um “Certificado de Origem” do produto a ser importado e ter os 

documentos necessários para o desembaraço aduaneiro de importação (Fatura Comercial, Lista de Embarque, 

documento de transporte, Declaração Aduaneira de Mercadorias (DAM), entre outros, de acordo com a natureza 

do produto). 

 

Entre os principais custos para um exportador brasileiro estão:  

 Despesas de embarque e manuseio no Brasil 

 Despachante aduaneiro, obrigatório no Peru caso o montante de entrada das mercadorias seja maior que US$ 

2.000.  

 A tarifa aduaneira ou Ad Valorem, que varia dependendo do item tarifário; contudo, devido ao Acordo de 

Complementação Econômica nº 58, muitos itens apresentam tarifa “0”; 

 O Imposto Geral sobre as Vendas (IGV), que incide sobre diversas atividades, desde que realizadas no Peru, 

como: a venda de bens imóveis, os contratos de construção e a primeira venda vinculada às construtoras dos 

imóveis desses contratos, a prestação ou utilização de serviços e a importação de bens. Essa taxa aplica-se ao 

valor de Código de Identificação Fiscal (CIF) e, em janeiro de 2017 passará a ser de 15%.  

 IPM (Imposto de Promoção Municipal): Este imposto incide sobre a importação dos bens tributados com o IGV. 

Tem a mesma base tributável do IGV e sua taxa aplicável é de 2%. 

 Outros Impostos: Como o Imposto seletivo sobre o Consumo (para determinados bens como combustíveis, 

licores, bebidas gaseificadas, veículos). 
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 Transporte no Peru: para o traslado das mercadorias transportadas do Brasil para o Peru, será necessário 

contratar os serviços de transporte; não obstante, caso o tamanho da exportação seja normalmente grande, o 

despachante aduaneiro coordena tudo e inclui os diversos serviços contratados na fatura do exportador.  

 

 

Tributos vigentes Valor 

Ad valorem 0%* 

Imposto Geral sobre as Vendas (IGV) 15%** 

Imposto de Promoção Municipal 2% 

Direitos especiais N.A. 

Direitos Antidumping N.A. 

Seguro 2% 

Sobretaxa 0% 

Unidade de medida: (*) 

*Os itens com 0% de tarifa estão incluídos no ACEN Nº 58 

**A taxa aplicável foi reduzida de 16% a 15% em janeiro 

de 2017 
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VII.  ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO 
 

 

7.1 Canais de distribuição 
 

Existem diferentes formas de realizar a distribuição de uma mercadoria: direta, curta, longa e de sistema vertical. 

Entre os agentes intermediários participantes estão os atacadistas e varejistas. Os atacadistas dedicam-se a 

comercializar com varejistas e consumidores finais, ao passo que os varejistas vendem diretamente para os 

consumidores. 

 

Tipos de Canais de Distribuição 

 

Fonte: Blog – Importación  

 
Canais recomendados 

 

As matérias-primas importadas do Brasil são óleo de petróleo bruto, polietileno, polipropileno, produtos 

intermediários do ferro, entre outros. Essas mercadorias são demandadas por importantes empresas que precisam 

desses insumos para desenvolver suas atividades de produção, motivo pelo qual geralmente realizam importação 

do tipo direta. Por isso, é recomendado que as empresas brasileiras definam claramente para o importador onde 

as mercadorias serão entregues. É recomendado também criar uma rede de contato com as empresas que 

demandam esses insumos.  

 

Com relação aos bens de capital demandados do mercado brasileiro, destacam-se os caminhões, barras de ferro, 

pás mecânicas e escavadeiras importados por empresas especializadas em vender esse tipo de produtos e que 

serão distribuídos para a venda ao consumidor final (empresas de mineração, construtoras, etc.). Recomenda-se 

que as empresas exportadoras brasileiras busquem no mercado peruano um parceiro estratégico que possibilite 

uma acessibilidade maior. 
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Principais feiras e eventos no Peru 

g Evento Data Site 

 Perú Moda 2017 

Plataforma que reúne o melhor da oferta exportável peruana em confecções, calçados e joalheria.  

www.perumoda.com 

 EXPO POSTGRADOS 

Feira da oferta de ensino superior, escolas de negócios e instituições internacionais  

www.expopostgrados.com 

 SALÓN INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA 

Energia Elétrica, Petróleo, Gás e Petroquímica, Energias Renováveis  

www.salondelaenergia.com 

 MIN PRO 

Encontro de Mineiros e Fornecedores, Hotel Westing, Lima – Peru  

www.ninproperu.com 

 EXPO UNIVERSIDAD 

Feira da Oferta Educativa e Orientação Vocacional mais importante do país  

www.expouniversidad.pe 

 EXPOARCON 

Encontro Internacional de Fornecedores da Construção, Desenvolvimento de Infraestrutura, Arquitetura e 

Engenharia  

 www.expoarcon.com 

 EXPODRINKS & DELIFOOD 

Exposição especialização em vinhos, licores e alimentos gourmet  

www.expodrinksdelifood.com 

 EXPOFRANQUICIAS 

Encontro de empresas expositoras franqueadoras e investidores  

www.expofranquicias.com.pe 

 TECNOSALUD 

Convenção Internacional de Produtos para a Saúde e Ciências Relacionadas  

www.tecnosalud.com.pe 

 Expoalimentaria 

Plataforma internacional de negócios do setor de alimentos, bebidas, máquinas, equipamentos, insumos, pacotes e 

embalagens, serviços, restaurantes e gastronomia mais importante da América Latina. 

www.expoalimentariaperu.com 

GRAFINCA 2017 

Feira de Fornecedores da Indústria Gráfica e Publicitária  

www.grafinca.com 

 FOTOIMAGE PERÚ 

Feira de fornecedores da indústria fotográfica e de multimídia  

www.fotoimageperu.com 

 EXCON 

XXII Exposição Internacional do Setor da Construção 2017  

www.excom.com.pe 

 EXPOTEXTIL 2017 

XI Feira Internacional da Indústria Têxtil e de Confecções  

www.expotextilperu.com 

TEXMODA PERÚ 2017 

Salão de fornecedores e fabricantes da indústria da confecção  

www.expotextilperu.com 

 

http://www.perumoda.com/
http://www.,expopostgrados.com/
http://www.salondelaenergia.com/
http://www.ninproperu.com/
http://www.expouniversidad.pe/
http://www.expoarcon.com/
http://www.expodrinksdelifood.com/
http://www.expofranquicias.com.pe/
http://www.tecnosalud.com.pe/
http://www.expoalimentariaperu.com/
http://www.grafinca.com/
http://www.fotoimageperu.com/
http://www.excom.com.pe/
http://www.expotextilperu.com/
http://www.expotextilperu.com/
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 TEXMODA PERÚ 2017 

Salão de fornecedores e fabricantes da indústria da confecção  

www.expotextilperu.com 

STAMPERTEX PERÚ 2017 

Salão de fabricantes e fornecedores da rede de sublimação digital, estampagem e serigrafia têxtil 

www.expotextilperu.com 

 TEXHOGAR PERÚ 2017 

Salão de fabricantes e fornecedores da indústria para o lar e decoração  

www.expotextil.peru.com 

 FIT Latinoamerica Pacífico 

Feira Internacional de Turismo do Pacífico  

www.fitpacifico.com 

 EXPOPESCA & ACUIPERÚ 

Feira Internacional especializada em Pesca e Aquicultura, venda de Equipamentos e Serviços  

www.thaiscorp.com 

 EXPO TIC 

Maior Feira Internacional de Tecnologia, Informática e Comunicações e única no Peru  

www.expotic.com.pe 

Fonte: Associação de Feiras do Peru (AFEP)  

 

A participação das empresas brasileiras em feiras e eventos no Peru é importante devido ao elevado número de 

concorrentes de possíveis clientes e parceiros estratégicos (empresas locais) que podem ser captados em cada 

feira. De acordo com informações da Associação de Feiras do Peru, essa atividade reuniu mais de 1,2 milhão de 

pessoas em 2015. 

 

7.2 Práticas comerciais 
 

Negociações e contratos de importação 

 

Para adquirir produtos do exterior é necessário que o importador tenha seu Registro Único de Contribuintes (RUC) 

ativo para submeter suas mercadorias ao Regime de Importação. As pessoas físicas também podem realizar 

importações cujo valor FOB por operação não supere os US$ 1.000 e sempre que registrarem até três importações 

anuais no máximo, e as que realizarem importações cujo valor FOB não exceda US$ 3.000. 

 

O contrato deve ser redigido no idioma do comprador, e fixar um prazo para sua aceitação. Geralmente, a 

negociação comercial é formalizada por escrito, por meio de fax ou envio por Correio Expresso. 

No contrato de importação é necessário indicar o seguinte: 

 Dados do comprador e do vendedor: razão social, endereço e país; 

 Especificações do produto: nome, origem estrangeira, dano por inseto, volume, composição, etc.; 

 Quantidade; 

 Porto de origem; 

 Porto de destino; 

 Embarque: data; 

 Orçamento: de acordo com o INCOTERM acordado; 

 Seguro: coberto pelo comprador;  

 Documentos de embarque: fatura comercial, certificado de origem, entre outros; 

 Pagamento: sob a modalidade acordada pelas partes; 

 Conformidade; 

 Outros termos e condições. 

http://www.expotextilperu.com/
http://www.expotextilperu.com/
http://www.expotextil.peru.com/
http://www.fitpacifico.com/
http://www.thaiscorp.com/
http://www.expotic.com.pe/
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No que diz respeito às bases comuns de orçamento de preços, no Peru, um dos INCOTERM mais usados para a 

importação é o Código de Identificação Fiscal (CIF) (utilizado para qualquer tipo de transporte, principalmente em 

barco, seja por mar ou rio), pois registra na aduana o valor de um produto que esteja sendo importado. 

 

Com relação às condições normais de pagamento, existem as seguintes modalidades: (i) pagamento antecipado; 

(ii) pagamento direto; (iii) cobrança documentária; (iv) cartas de crédito; e (v) conta aberta. 

 

Contrato Modelo 

 

Apresentamos seguir, um contrato modelo que está disponível no documento Guia do Importador elaborado pelo 

Ministério de Comércio Exterior e Turismo. 

 

Modelo de Contrato de Compra e Venda Internacional 

Em… (data) e em… (local) a empresa… (nome) doravante identificada como Vendedor, com sede em… (local, 

cidade, país) das mercadorias detalhadas neste contrato e sujeito às disposições consideradas nele 

Mercadoria... Por exemplo, pêssegos enlatados 

Quantidade Duas mil caixas contendo 24 latas de 460 gramas cada 

Qualidade Marca ou tipo de pêssego (nunca considerar de “primeira” ou de “segunda”) 

Especificações (Partidos ao meio e conservados em calda) (indicar o percentual de açúcar e 

água) 

Preço… Unitário… (US$... por caixa) 

Preço FOB total (US$) 

Embalagem... (Caixas de papelão lacradas reunidas em grupos de 50 caixas) 

Entrega… (FOB Callao) 

Data de embarque (Entre … e … de … de 2017) 

Seguro (De responsabilidade do comprador) 

Forma de pagamento Simultâneo à entrega (ou no momento do embarque) (antes da entrega) 

(mediante recebimento da mercadoria) (após a entrega)  

Pagamento (À vista, em 30, 60, 90 dias a partir da data de embarque ou da data de chegada 

ao porto de destino) 

Método de pagamento (Crédito documentário, cobrança bancária, etc.) 

Despesas bancárias (Todas por conta do comprador, ou apenas aquelas originadas no país do 

comprador sob sua responsabilidade) 

Carta de Crédito (Irrevogável, confirmada, à vista, retida pelo Banco X e confirmada pelo Banco 

Z) 

Outras Condições Especiais  

  

Fonte: MINCETUR  

 

 

Designação dos agentes 

 

Para solicitar os serviços de intermediação de um despachante aduaneiro no Peru, o valor FOB da Importação deve 

ser superior a US$ 2.000. Caso contrário, se a importação for estipulada em um valor menos, então o desembaraço 

pode são realizado por meio da Declaração Simplificada de Importação. 
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O despachante aduaneiro tem como funções: 

 Registrar a mercadoria por meio da Declaração Aduaneira Única (DUA); 

 Apresentar documentos perante o Sistema Integrado de Gestão Aduaneira (SIGAD);  

 Efetuar os pagamentos; 

 Desembaraçar e retirar as mercadorias das alfândegas; 

 Elaborar pedidos e reivindicações (se houver); 

 Realizar as formalidades correspondentes ao desembaraço. 

Recomendações 

 Negociar com um agente que conheça o mercado peruano e evitar celebrar um contrato com alguma empresa 

que esteja iniciando suas atividades devido à possibilidade de que não seja uma promoção adequada do 

produto. 

 Informar-se sobre o investimento com o qual o agente conta, pois as despesas de venda serão assumidas pelo 

agente comercial e serão cobradas assim que a venda dos produtos for gerada. 

 Negociar um contrato de exclusividade com a agência comercial. 

 Enviar a documentação adequada para evitar a restrição ou recusa da mercadoria. 

 

Abertura de escritórios de representação comercial, filial e subsidiária 

 

De acordo com a Lei Geral de Sociedades e o Regulamento do Registro de Sociedades da Superintendência 

Nacional de Registros Públicos (SUNARP), a empresa estrangeira deve cumprir os seguintes requisitos: 

 Certidão de regularidade da sociedade principal em seu país de origem. 

 Certificado assinado pelas autoridades do país de origem demonstrando a ausência de restrição ou proibição à 

abertura de escritórios filiais no exterior, tendo sempre como base o contrato social ou estatuto. 

 Cópia do contrato social e do estatuto ou instrumentos equivalentes no país de origem. 

 O acordo para estabelecer a filial no Peru deve indicar o seguinte: capital atribuído para a condução das 

atividades no Peru, declaração de que essas atividades estão incluídas em seu objeto social, sede da filial, 

designação de ao menos um representante legal permanente no país e submissão às leis do Peru a fim de 

responder pelas obrigações assumidas pela filiar no país. 

 

Formação de Joint Ventures 

 

É um contrato por meio do qual duas ou mais empresas se associam para compartilhar riscos e obter benefícios 

em comum. Nos contratos associativos, uma das partes pode exercer a gestão do negócio e a outra pode 

simplesmente ser aquela que fornece o capital ou ambas as empresas podem se ocupar da gestão do negócio. 

 

No Peru, os casos mais representativos de Joint Venture estão relacionados à atividade de mineração (por 

exemplo, Yanacocha é uma Joint Venture do grupo peruano Buenaventura e da mineradora Newmont) motivo 

pelo qual o contrato de Joint Venture está incluído na Lei Geral de Mineração art. 204º e 205º, sob o título de 

contratos de risco compartilhado. Esses contratos deverão ser formalizados por escritura pública e inscritos no 

Registro Público de Mineração. 

 

A Lei dispõe que os aportes em bens não implicam transferência de propriedade, mas apenas usufruto, não 

obstante, há a possibilidade de que as partes estabeleçam o contrário. 

 

 As empresas brasileiras devem considerar o Decreto Legislativo 662 que estabelece as normas fundamentais 

sobre estabilidade jurídica aos investimentos estrangeiros e que inclui, em suas modalidades de promoção, a 

Joint Venture. 
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Seguro de embarque 

 

O seguro de embarque entra em vigor a partir do momento em que as mercadorias fiquem a cargo dos 

transportadores marítimos para transporte no porto de origem, permanece em vigor durante o curso normal da 

viagem e termina com a descarga das mercadorias nos cais do porto de destino. 

 

A SUNAT alterou alguns procedimentos específicos da importação para consumo. Observa, por exemplo, que 

“quando os custos do seguro estiverem incluídos na fatura comercial e o valor acordado entre o vendedor e o 

comprador for diferente do que o vendedor realmente pagou a um terceiro, deve-se levar em consideração as 

despesas reais definitivamente pagas pelo conceito de custo do seguro até o local de importação, de acordo com a 

apólice emitida pela seguradora ou com o certificado de aplicação de apólice individual”. 

 

Além disso, deve-se considerar que “quando a fatura comercial incluir um custo de seguro maior do que o 

estabelecido na apólice de seguro, a diferença fará parte do custo do seguro para o cálculo do valor das 

mercadorias na alfândega, a menos que o importador demonstre que a diferença foi reembolsada ou não será 

paga”. 

 

Financiamento das importações 

 

No Peru, existem duas modalidades para o financiamento das importações: comercial e bancária: 

 Comercial: modalidade que se realiza por meio de uma relação direta do comprador com o vendedor, por 

exemplo, por meio de nota promissória; 

 Bancária: modalidade realizada por intermédio de bancos locais. 

 

Para aprovar um financiamento, a maioria das instituições financeiras faz as seguintes exigências:  

 Linha de crédito aprovada pelo banco; 

 Garantias; 

 Suporte à importação: 

 Carta de crédito de importação; 

 Cobrança documentária de importação; 

 Cópia de documentos que comprovem a importação (documento de embarque e fatura); 

 Instruções de transferência ao exterior para pagar o fornecedor. 

 

Principais instituições bancárias e financeiras que oferecem financiamento às importações: 

Banco de Crédito del Perú – BCP; Interbank; BBVA Continental; Scotiabank; Banco GNB; Banco Interamericano de 

Finanzas (BIF); Banco Financiero; e Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide). 

 

Litígio e arbitragem comercial 

 

No Peru, a arbitragem comercial é regida por Lei Peruana de Arbitragem Decreto Legislativo nº 1071, vigente 

desde 1º de setembro de 2008. Essa lei tem como principais objetivos:  

 Manter o sucesso alcançado na arbitragem nacional; e 

 Estender esse sucesso à arbitragem internacional posicionando o Peru como sede dessas arbitragens. 

 

Conforme a lei são necessários apenas dois elementos essenciais para que haja um acordo arbitral válido:  

 O acordo expresso das partes em submeter suas controvérsias à jurisdição arbitral, o que se traduz em uma 

obrigação jurídica; 

 O acordo expresso das controvérsias que serão objeto da arbitragem e de competência do tribunal arbitral. 
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Em 26 de setembro de 2015, foram realizadas alterações na Lei de Arbitragem por meio do Decreto Legislativo nº 

1231. O Poder Executivo considerou necessário alterar e incluir normas, com o objetivo de adotar ações 

preventivas contra o crime organizado e a corrupção. 

 

As instituições arbitrais são: 

Câmara de Comércio de Lima; Câmara de Comércio Americana do Peru (AMCHAM); Colégio de Advogados de 

Lima; Pontifícia Universidade Católica do Peru; Órgão Supervisor de Contratações do Estado (OSCE); e Câmara 

Peruana da Construção. 

 

7.3 Comércio Eletrônico   

 

No Peru, estima-se que o comércio eletrônico movimente por ano US$ 1,0 bilhão graças à venda de passagens 

aéreas (cerca de 80,0% do total de vendas), às matrículas em cursos on-line e ao comércio varejista de eletrônicos. 

 

O setor que lidera em número de pedidos e despachos por meio do comércio eletrônico é o de flores (19%), cujo 

tipo de negócio, em sua totalidade, é o Business-to-Consumer (B2C). Nos últimos quatro anos, o comércio 

eletrônico no Peru cresceu a uma taxa de 8% ao ano e não de 30% que, segundo os atores do setor, é necessária 

para fazê-lo decolar. Em 2015, as vendas chegaram a US$ 2 bilhões. 

 

O desenvolvimento digital e a maior penetração do uso da internet em diversos meios (smartphone, tablet, laptop, 

etc.) permitem o uso das redes sociais como canais de comercialização (internet, venda por telefone e venda 

direta) mais eficazes e econômicos para levar os produtos ou serviços ao cliente final.  
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VIII. RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS 
 

 

No Peru, as empresas que se dedicam à atividade comercial representam aproximadamente 49,6%, e o restante 

dedica-se a outras atividades, conforme estatísticas da Pesquisa Econômica Anual elaborada pelo INEI. 

 

Por sua vez, essas empresas podem ser classificadas em três tipos: (i) atacadistas; (ii) varejistas e (iii) venta e 

conserto de veículos. Entende-se por empresas atacadistas aquelas que comercializam uma grande quantidade de 

volumes de mercadorias de qualquer setor econômico (bens primários e bens de capital) e que podem pertencer 

ao canal tradicional (por exemplo, Gran Mercado Mayorista de Lima) ou ao canal moderno (Mayorsa). 

 

Ao passo que os comerciantes varejistas dedicam-se à venda de todo tipo de produtos, porém em um volume 

menor e, assim como as empresas atacadistas, também podem diferenciar-se no canal tradicional (adegas e lojas 

independentes) e o canal moderno (supermercados). 

 

Por fim, as empresas dedicadas à comercialização e ao conserto de veículos importam seus produtos diretamente 

e têm vários pontos de vendas distribuídos nas cidades. 

 

Recomenda-se que as empresas brasileiras produtoras ou exportadoras invistam na maior promoção de seus para 

que o mercado peruano conheça a qualidade e a origem do bem importado e, dessa forma, tenham maior 

participação das preferências dos consumidores nacionais. 

 

 O acordo da Associação Latino-americana de Integração (ALADI) visa uma integração comercial e regional 

maior, permitindo a entrada com tarifas baixas para as mercadorias que vêm dos países integrantes, por isso 

recomenda-se que as empresas exportadoras brasileiras conheçam os benefícios oferecidos pela ALADI, bem 

como as tarifas a serem pagas. 

 

 O Brasil exporta para o Peru principalmente bens de capital (máquinas de construção máquinas agrícolas), 

veículos (ônibus, caminhões, automóveis), combustíveis e ferro fundido, insumos utilizados em diferentes 

atividades econômicas como mineração e hidrocarbonetos, bem como na construção. 

 

 As informações estatísticas do comércio exterior entre o Brasil e outros países, bem como dos principais 

produtos exportados e importados, podem ser acessadas por meio das informações fornecidas pela Divisão de 

Informações Comerciais do Ministério de Comércio Exterior (DIC/MRE). Vale indicar que há outras fontes de 

informação que podem ser acessadas por meio do Programa de Exportações para a ONU e a Promoção 

Comercial Conjunta do MERCOSUL. Deve-se ressaltar as informações completas fornecidas pelo SECEX sobre a 

legislação e as estatísticas comerciais brasileiras. 

 

 A respeito dos documentos de embarque, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil tem 

informações detalhadas sobre os documentos que devem ser apresentados para o embarque das mercadorias; 

o exportador também deve atender às exigências sanitárias solicitadas pelas autoridades peruanas (SENASA), 

bem como exigências sobre temas relacionados à propriedade intelectual e à proteção ao consumidor 

(INDECOPI). 

 

 Se os empresários brasileiros desejarem introduzir um novo produto, poderiam entrar em contato com 

empresas de logística que viabilizem o traslado, o armazenamento ou a distribuição nacional abrangendo os 

principais nós logísticos aéreos, terrestres, marítimos ou fluviais. 
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 Caso queiram entrar em novos nichos de negócios, recomenda-se a realização de estudos de mercado da 

oferta e da demanda. Para tanto, as empresas especializadas em prestar serviços de consultoria no Peru 

oferecem serviços completos de marketing. As empresas brasileiras podem encontrar informações sobre elas 

nas páginas na internet. 

 

 As práticas comerciais nacionais e/ou internacionais são realizadas em espanhol e inglês, o português e muito 

pouco utilizado. As negociações e contratos começam com a compilação das informações pela empresa 

exportadora (neste caso, brasileira) sobre a situação econômica e financeira do cliente (empresa importadora 

peruana) a fim de ter um conhecimento maior sobre a empresa para a qual será enviada a mercadoria. Além 

disso, os termos internacionais de comércio, com os quais a transação será realizada, devem estar bem 

definidos nos contratos, e os termos e condições devem estar muito claros, bem como as cláusulas do 

contrato. 

 

 A designação de agentes ou representantes comerciais no Peru pode ser concretizada sob a modalidade de 

Sociedade Comercial de Responsabilidade Limitada ou Sociedade Anônima de Capital Fechado. Em ambos os 

casos, as despesas de constituição não são muito significativas. Trata-se do desembolso do capital social e do 

registro da sociedade. Não há um valor mínimo para iniciar uma sociedade. 

 

 No Peru, a arbitragem comercial é regida por Lei Peruana de Arbitragem Decreto Legislativo nº 1071, publicada 

em 28 de junho de 2008 e vigente desde 1º de setembro de 2008. Essa lei tem como principais objetivos: (i) 

manter o sucesso alcançado na arbitragem nacional; e (ii) estender esse sucesso à arbitragem internacional 

posicionando o Peru como sede dessas arbitragens. 

 

 A legislação peruana estabelece que o direito comercial no Peru é autônomo, pois tem suas próprias normas, 

como aquelas que tratam do Protesto de Valores Mobiliários na Nova Lei de Valores Mobiliários – Lei nº 27287. 

 

 Recomenda-se que as empresas brasileiras insiram uma cláusula arbitral aos contratos e avaliem seus custos 

no momento de optar pelo instrumento de um processo de arbitragem comercial. Além disso, recomenda-se 

que as empresas brasileiras levem em consideração os prazos nos quais podem realizar o pedido de protesto. 

 

 Para fazer viagens de negócios no Peru, há agências de turismo responsáveis pela reserva, o que torna a 

agenda de negócios mais personalizada. Atualmente, os setores que têm maior demanda de viagens 

corporativas são a Saúde, Mineração e Indústria. 

 

  Por outro lado, vale salientar que existem boas condições para concretizar negócios, motivo pelo qual o clima 

social é um ponto a ser resgatado a fim de estreitar acordos comerciais. As autoridades dos escritórios 

administrativos fornecem explicações cordiais ao estrangeiro e buscam passar a melhor imagem pessoal e 

corporativa. 

 

 Os empresários brasileiros que têm a expectativa de negociar no Peru devem saber que o Setor de Promoção 

Comercial (SECOM) da embaixada do Brasil em Lima tem a missão de promover o comércio e os investimentos 

entre o Brasil e o Peru. 
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ANEXOS 
 

ENDEREÇOS 
 

1. Órgãos Oficiais 

 

No Peru 

 

a) Representação diplomática e consular brasileira 
-mail Endereço Telefone Atendimento ao público: 

Setor Consular da Embaixada do Brasil em Lima 

Av. José Pardo Nº 850. Miraflores, Lima 

Tels.: (511) 512-0830/  Fax (511) 445-2421  

E-mail: consular.lima@itamaraty.gov.br 

Setor de Promoção Comercial (SECOM)  

E-mail: secom.lima@itamaraty.gov.br 

Tel.: (511) 512-0859  

 

Consulados honorários do Brasil no Peru 

Sede E 

Arequipa  

consulbrasil.jmrivas@gmail.com 

jose_miguel_rivas@hotmail.com  

Cusco 

info@perutravelspecials.com 

elsonespinoza@hotmail.com  

Chiclayo 

Alcibiades Sime Marques 

vpacademica@uss.com.pe  

Iquitos  

consular.iquitos@itamaraty.gov.br  

Pucallpa  

ntorres@ucayaliriver.com  

Fonte: http://itamaraty.gov.br/es-es/consulados_do_brasil_no_peru  

 

Órgãos Oficiais Peruanos 

 

Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo (PROMPERU) 

www.promperu.gob.pe  

Agência de Promoção do Investimento Privado (Proinversion) 

 www.proinversion.gob.pe   

Ministério da Agricultura 

www.minagri.gob.pe  

Ministério do Meio Ambiente 

 www.minam.gob.pe  

Ministério de Comércio Exterior e Turismo 

www.mincetur.gob.pe 

 

mailto:consulbrasil.jmrivas@gmail.com
mailto:info@perutravelspecials.com
http://itamaraty.gov.br/es-es/consulados_do_brasil_no_peru
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Ministério da Cultura 

www.cultura.gob.pe   

Ministério da Defesa 

www.mindef.gob.pe 

Ministério do Desenvolvimento e Inclusão Social 

www.midis.gob.pe  

Ministério da Economia e das Finanças 

www.mef.gob.pe 

Ministério da Educação 

www.minedu.gob.pe  

Ministério de Energia e Minas 

www.minem.gob.pe  

Ministério do Interior 

www.mininter.gob.peitio de  

Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos 

www.minjus.gob.pe  

Ministério da Mulher e das Populações Vulneráveis 

www.mimp.gob.pe  

Ministério da Produção 

www.produce.gob.pe  

Ministério das Relações Exteriores 

www.rree.gob.pe  

Ministério da Saúde  

www.minsa.gob.pe  

Ministério do Trabalho e Promoção do Emprego  

www.trabajo.gob.pe  

Ministério de Transportes e Comunicações 

www.mtc.gob.pe  

Ministério da Habitação, Construção e Saneamento 

www.vivienda.gob.pe  

Presidente do Conselho De Ministros 

www.pcm.gob.pe 

Superintendência Nacional de Aduanas e Administração Tributária 

www.sunat.gob.pe  

Banco Central de Reserva do Peru (BCRP) 

www.bcrp.gob.pe 

Superintendência do Mercado de Valores (SMV) 

 www.smv.gob.pe  

Instituto Nacional de Estatística e Informação 

www.inei.gob.pe  

Superintendência de Bancos, Seguros e AFP 

www.sbs.gob.pe  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minjus.gob.pe/
http://www.mimp.gob.pe/
http://www.produce.gob.pe/
http://www.minsa.gob.pe/
http://www.trabajo.gob.pe/
http://www.mtc.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.pcm.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
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No Brasil 

 

a) Representação diplomática e consular no Brasil 

 

Embaixada do Peru no Brasil 

Avenida das Nações, Quadra 811, Lote 43  

70428-900 – Brasília - DF  

www.embperu.org.br 

embperu@embperu.org.br 

Tel.: (61) 3242-9933  

 

Consulado-Geral do Peru no Rio de Janeiro  

Tels.: (21) 2551-9596 / 2551-4496 

consulado@consuladoperurio.com.br  

Consulado-Geral do Peru em São Paulo  

 www.consulado.pe/es/SanPablo 

contacto@consuladoperusp.com.br  

Consulado-Geral do Peru em Manaus 

www.consulado.pe/es/Manaos 

conpemao@gmail.com  

Consulado-Geral do Peru em Rio Branco  

www.consulado.pe/es/riobranco 

conpemao@hotmail.com  

Consulado Honorário em Porto Alegre 

etcpers@yahoo.com.br 

Consulado Honorário em Salvador 

emaluf@outletcenter.com.br  

Consulado Honorário em Curitiba  

consuladoperu.parana.gov@hotmail.com  

Consulado Honorário em Recife 

consuladoperu@gmail.com 

 

Escritório Comercial do Peru no Brasil  

antonio@consuladoperusp.com.br 

milagros@consuladoperusp.com.br 

 

b) Órgãos oficiais brasileiros 

l 

Ministério das Relações Exteriores  

 

Divisão de Inteligência Comercial  (DIC) 

Tel.: 55 (61) 2030-8932 

E-mail: dic@mre.gov.br 

Divisão de Operações de Promoção Comercial (DOC) 

Tel.: 55 (61) 2030 8531 

doc@itamaraty.gov.br 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX) 

www.mdic.gov.br 

http://www.embperu.org.br/
mailto:embperu@embperu.org.br
mailto:consulado@consuladoperurio.com.br
http://www.consulado.pe/es/SanPablo
mailto:contacto@consuladoperusp.com.br
http://www.consulado.pe/es/Manaos
mailto:conpemao@gmail.com
http://www.consulado.pe/es/riobranco
mailto:conpemao@hotmail.com
mailto:etcpers@yahoo.com.br
mailto:emaluf@outletcenter.com.br
mailto:consuladoperu.parana.gov@hotmail.com
mailto:antonio@consuladoperusp.com.br
mailto:dic@mre.gov.br
mailto:doc@itamaraty.gov.br
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Empresas brasileiras 

 Endereço Telefone e ramal E-mail Website 

ABB S.A. 
enrique.rohde@pe.abb.com  
www.abb.com.pe 
Artecola Peru S.A. 
gustavo.guimaraes@artecola.com.pe  
www.artecola.com.pe 
Banco do Brasil S.A. 
www.bb.com.br 
Banco Itaú BBA S.A. 
walter.frare@itaubba.com 
www.itau.com.br 
 
Empresas peruanas 
 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Filial Peru 
flavio.branco@eletrobras.com 
www.eletrobras.com 
Compañia Cervecera Ambev Perú S.A.C.  

rodrigo.rolon@digitro.com.pe 

www.realtasystems.com 

www.ambev.com.br 

Edenred Peru S.A.  

www.accorservices.com.pe 

Empresa Siderurgica del Perú S.A. (Gerdau) 

prufasto@sider.com.pe 

www.sider.com.pe 

Intersur Concesiones S.A. 

fmesquita@intersur.com.pe 

www.intersur.com.pe 

Maccaferri del Peru S.A.C. 

mario.balbin@maccaferri.com.pe 

www.maccaferri.com.pe 

Mercobus S.A.C.  

ricardo.rossi@mercobus.com.pe 

www.mercobus.com.pe 

MIP Engenharia S.A. 

www.mip.com.br 

Natura Cosméticos S.A. 

danielgonzaga@natura.net 

www.natura.com.pe 

 

2. Câmaras de Comércio 

 
No Peru 
Diretório Serviços oferecidos 
Câmara Binacional de Comércio e Integração Peru-Brasil (CAPEBRAS)  
www.capbras.org  
E-mail: http://capebras.org/?q=contact   
Câmara de Comércio de Lima  
www.camaralima.org.pe 

http://www.abb.com.pe/
mailto:gustavo.guimaraes@artecola.com.pe
http://www.artecola.com.pe/
http://www.bb.com.br/
mailto:walter.frare@itaubba.com
http://www.itau.com.br/
mailto:flavio.branco@electrobras.com
http://www.electrobras.com/
mailto:rodrigo.rolon@digitro.com.pe
http://www.realtasystems.com/
http://www.ambev.com.br/
http://www.accorservices.com.pe/
mailto:prufasto@sider.com.pe
http://www.sider.com.pe/
mailto:fmesquita@intersur.com.pe
http://www.intersur.com.pe/
http://www.maccaferri.com.pe/
mailto:ricardo.rossi@mercobus.com.pe
http://www.mercobus.com.pe/
http://www.mip.com.br/
http://www.camaralima.org.pe/
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www.camaralima.org.pe/principal/formularios/2 
Câmara de Comércio, Agricultura e Indústria de Amazonas 
camaracamazonas@gmail.com 
Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ancash  
www.camaradeancash.org.pe 
E-mail: secretaria@camara-ancash.org 
Câmara de Comércio e Indústria de Apurímac 
E-mail: operadora@camarapurimac.org 
Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ayacucho 
www.camaraayacucho.org.pe 
E-mail: secretaria@camaraayacuchi.org.pe 
Câmara de Comércio e Produção de Mollendo 
E-mail: camaramollendo@yahoo.com.pe 
Câmara de Comércio e Produção de Cajamarca 
www.camcajamarca.com.pe 
E-mail: gabriela.gutierrez@camcajamarca.com.pe 
Câmara de Comércio do Callao 
www.camaracallao.org 
E-mail: camara_callao@yahoo.com 
Câmara de Comércio Indústria e Produção da Convenção –Cusco 
E-mail: camaralaconvencion_@hotmail.com 
Câmara de Comércio e Indústria de Huánuco 
www.camarahuanuco.org.pe 
E-mail: administración@camarahuanuco.org.pe 
Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ica 
www.camaraica.com 
E-mail: infor@camaraica.com 
Câmara de Comércio de Huancayo 
E-mail: secretaria@camarahuancayo.org.pe 
Câmara de Comércio e Produção de La Libertad  
www.camaratru.org.pe/web2/ 
E-mail: vlopez@camaratru.org.pe 
Câmara de Comércio e Produção de Lambayeque 
www.cclam.org.pe 
E-mail: secretaria@cclam.org.pe 
Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Loreto 
www.camaracomercioloreto.com 
E-mail: info@camaracomercioloreto.com 
Câmara de Comércio de Madre de Dios 
E-mail: administración@camaradecomerciodemadrededios.com 
Câmara de Comércio e Indústria de Moquegua  
www.camaramoquegua.org 
E-mail: ccim@camaramoquegua.org 
Associação Câmara de Comércio de Pasco 
E-mail: camaradecomerciopasco@hotmail.com 
Câmara de Comércio e Produção de Piura 
www.camcopiura.org.pe 
E-mail: camarapiura@camcopiura.org.pe 
Câmara de Comércio e Indústrias de Talara   
www.camaratalara.org.pe 
E-mail: talaracam@yahoo.com 
Câmara de Comércio e Produção de Puno  
www.camarapuno.org 
E-mail: ccpp@camarapuno.org 
Câmara de Comércio e Produção de Moyobamba 
E-mail: camaramoyobamba@yahoo.es 
Câmara de Comércio e Produção de San Martín-Tarapoto  

http://www.camaralima.org.pe/principal/formularios/2
mailto:camaracamazonas@gmail.com
http://www.camaradeancash.org.pe/
mailto:secretaria@camara-ancash.org
mailto:operadora@camarapurimac.org
http://www.camaraayacucho.org.pe/
mailto:secretaria@camaraayacuchi.org.pe
mailto:camaramollendo@yahoo.com.pe
http://www.camcajamarca.com.pe/
mailto:gabriela.gutierrez@camcajamarca.com.pe
http://www.camaracallao.org/
mailto:camara_callao@yahoo.com
mailto:camaralaconvencion_@hotmail.com
http://www.camarahuanuco.org.pe/
mailto:administración@camarahuanuco.org.pe
http://www.camaraica.com/
mailto:infor@camaraica.com
mailto:secretaria@camarahuancayo.org.pe
http://www.camaratru.org.pe/web2/
mailto:vlopez@camaratru.org.pe
http://www.cclam.org.pe/
mailto:secretaria@cclam.org.pe
http://www.camaracomercioloreto.com/
mailto:info@camaracomercioloreto.com
mailto:administración@camaradecomerciodemadrededios.com
http://www.camaramoquegua.org/
mailto:ccim@camaramoquegua.org
mailto:camaradecomerciopasco@hotmail.com
http://www.camcopiura.org.pe/
mailto:camarapiura@camcopiura.org.pe
http://www.camaratalara.org.pe/
mailto:talaracam@yahoo.com
http://www.camarapuno.org/
mailto:ccpp@camarapuno.org
mailto:camaramoyobamba@yahoo.es
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www.camarasanmartin.com.pe 
E-mail: ccptsm@gmail.com 
Câmara de Comércio e Produção de Tacna 
www.camaratacna.org.pe 
E-mail: corinnefloreslemaire@hotmail.com 
Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ucayali 
www.camaraucayali.com 
E-mail: secretaria@camaraucayali.com 

 

3. Principais Entidades e Associações Locais 

 

Sociedade de Comércio Exterior (COMEX) 

www.comexperu.org.pe  

Sociedade Nacional de Mineração, Petróleo e Energia 

www.snmpe.org.pe  

E-mail: postmaster@snmpe.org.pe 

Sociedade Nacional da Indústria (SNI) 
www.sni.org.pe  

Associação de Exportadores (ADEX) 

www.adexperu.org.pe  

jurbina@adexperu.org.pe 

Câmara Peruana da Construção (CAPECO) 

www.capeco.org  

informes@capeco.org 

Associação Peruana de Avicultura (APA) 

www.apa.org.pe  

MD Group 

www.mdgroup.com.pe 

E-mail: ventas@mdgroup.com.pe 

Associação Automotiva do Peru (AAP) 

www.aap.org.pe 

E-mail: comunicaciones@aap.org.pe 

Associação de Despachantes Aduaneiros do Peru 

www.aaap.org.pe   

Associação Peruana de Agentes Marítimos 

www.apam-peru.com  

Associação Nacional de Laboratórios Farmacêuticos (ALAFARPE) 

www.alafarpe.org.pe 

Associação Peruana de Operadores Portuários 

www.asppor.org.pe 

  

4. Confederações  

Confederações Página da Internet Endereço Telefones 

Confederação Nacional de Instituições Empresariais Privadas (CONFIEP) 

www.confiep.org.pe/ 

Confederação Nacional Agrária 

www.cna.org.pe/ 

Confederação Nacional de Comerciantes 

www.conaco.pe/ 

Confederação Nacional de Cooperativas do Peru  

www.confenacoop.com/es/ 

http://www.camarasanmartin.com.pe/
mailto:ccptsm@gmail.com
http://www.camaratacna.org.pe/
mailto:corinnefloreslemaire@hotmail.com
http://www.camaraucayali.com/
mailto:secretaria@camaraucayali.com
http://www.comexperu.org.pe/
http://www.snmpe.org.pe/
mailto:postmaster@snmpe.org.pe
http://www.adexperu.org.pe/
mailto:jurbina@adexperu.org.pe
http://www.capeco.org/
mailto:informes@capeco.org
http://www.apa.org.pe/
http://www.mdgroup.com.pe/
mailto:ventas@mdgroup.com.pe
mailto:comunicaciones@aap.org.pe
http://www.aaap.org.pe/
http://www.apam-peru.com/


 

78 
 

5. Principais Empresas de Comércio Eletrônico 

 

Linio Perú 

www.linio.com.pe 

Digital Commerce (Ofertop) 

www.ofertop.pe 

Latam Airlines 

www.latam.com/es_pe/ 

Ripley 

www.simple.ripley.com.pe/ 

Crate&Barrel 

www.crateandbarrel.com.pe/ 

 

6. Órgãos de defesa do consumidor 

Eletrônico 

Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e de Proteção da Propriedade Intelectual 

consultas@indecopi.gob.pe 

Associação Peruana de Consumidores e Usuários 

aspec@aspec.org.pe 

Órgão Peruano de Consumidores e Usuários 

opecu@opecu.org.pe 

Associação Peruana de Autores e Compositores 

apdayc@apdayc.org.pe 

Conselho Nacional de Associações de Consumidores e Usuários do Peru 

http://conacup.org.pe/contacto/ 

 

7. Principais bancos 

m Endereço Telefone Página da Internet 

Banco de Comercio 

www.bancomercio.com.pe 

Banco de Crédito del Perú – BCP 

www.viabcp.com 

Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) 

www.banbif.com.pe 

Banco Financiero 

www.financiero.pe 

BBVA Continental 

www.bbvacontinental.pe 

Citibank 

www.citibank.com.pe 

Interbank 

www.interbank.pe 

Mi Banco 

www.mibanco.com.pe 

Scotiabank Perú 

www.scotiabank.com.pe 

Banco GNB Perú 

www.bancognb.com.pe 

Banco Falabella 

www.bancofalabella.pe 

http://www.linio.com.pe/
http://www.ofertop.pe/
mailto:consultas@indecopi.gob.pe
mailto:aspec@aspec.org.pe
mailto:opecu@opecu.org.pe
mailto:apdayc@apdayc.org.pe
http://www.bancomercio.com.pe/
http://www.viabcp.com/
http://www.banbif.com.pe/
http://www.financiero.pe/
http://www.bbvacontinental.pe/
http://www.citibank.com.pe/
http://www.interbank.pe/
http://www.mibanco.com.pe/
http://www.scotiabank.com.pe/
http://www.bancognb.com.pe/
http://www.bancofalabella.pe/
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Banco Ripley 

www.bancoripley.com.pe 

Banco Santander Perú 

www.santader.com.pe 

Banco Azteca 

www.bancoazteca.com.pe 

Banco Cencosud 

www.bancocencosud.com.pe 

ICBC Peru Bank 

www.icbc.com.cm 

 

8. Meios de comunicação 

 

 Imprensa Escrita 

Jornais Diario El Comercio  

 Diario Gestión  

 Diario El Peruano  

 Diario La República  

 Diario Correo  

 Revista Caretas 

Revistas Semana Económica  

 Revista Business  

 Habitat  

 Cosas  

   

Emissoras de rádio 

 Radio Programas del Perú (RPP)  

 Cadena Peruana de Noticias (CPN)  

 Radio Capital  

 Radio Moda  

 América TV  

 Frecuencia Latina  

 

Canais de televisão  

 Panamericana TV  

 Canal N  

 TV Perú
2/

  

 Fox Sports  

 

Principais empresas nacionais de consultoria  

 

Icom S.A.C. 

www.icom.com.pe 

Arellano Marketing S.A. 

www.arellanomarketing.com 

Imasen S.A 

gp@imasemperu.com 

Inverna Veravox S.A.C. 

sdiaz@invera.com.pe 

C.P.I. S.A.C. 

http://www.bancoripley.com.pe/
http://www.santader.com.pe/
http://www.bancoazteca.com.pe/
http://www.bancocencosud.com.pe/
http://www.icbc.com.cm/
http://www.arellanomarketing.com/
mailto:gp@imasemperu.com
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Telefones: 422-4666/422-3815/421-6271/221-2880 

Apoyo Consultoría 

E-mail: contactos@apoyoconsultoría.com 

www.apoyo.com 

Macroconsult 

contacto@grupomacro.pe 

www.grupomacro.pe 

MAXIMIXE CONSULT S.A. 

Telefone: (51-1) 612-3600 

Datum Internacional S.A. 

www.datum.com.pe 

datum@datum.com.pe 

Directo Perú S.A.C. 

www.directoperu.com 

directo@directoperu.com 

Grm Global Research Marketing S.A.C. 

www.grmkt.com 

greynam@grmkt.com 

Ibope Media Perú S.A. 

www.kantaribopemedia.pe 

servicioalcliente@ibope.pe 

Ipsos Perú (antes Ipsos APOYO) 

www.ipsos-apoyo.com.pe 

Lumini Interpretación de Mercados S.A.C. 

www.lumini.com.pe 

ialvarez@lumini.com.pe 

Mayéutica S.A. 

www.mayeutica.com 

claramendoza@mayeutica.com 

CCR International Research S.A. 

www.ccrlatam.com 

sking@ccrlatam.com 

GFK 

www.gfk.pe/ 

hernan.chaparro@gfk.com 

Kantar Worldpanel Peru S.A. 

www.kantarworldpanel.com 

fidel.lariva@kantarworldpanel.com 

info.pe@kantarwordpanel.com 

Millward Brown Peru S.R.L. 

Associação Peruana de Empresas de Pesquisa de Mercados (APEIM) 

E-mail: coordinador@apeim.com.pe 

Associação Peruana de Consultoria (APC) 

www.apcperu.org 

Contato: administracion@apcperu.org 

Associação Peruana de Consultoria para a Pequena e Média Empresa (APC PYME) 

E-mail: informes@apcpyme.org.pe 

 

 

 

mailto:contactos@apoyoconsultoría.com
http://www.apoyo.com/
mailto:contacto@grupomacro.pe
http://www.datum.com.pe/
mailto:datum@datum.com.pe
http://www.directoperu.com/
http://www.grmkt.com/
mailto:greynam@grmkt.com
http://www.kantaribopemedia.pe/
mailto:servicioalcliente@ibope.pe
http://www.ipsos-apoyo.com.pe/
http://www.lumini.com.pe/
mailto:ialvarez@lumini.com.pe
http://www.mayeutica.com/
http://www.ccrlatam.com/
mailto:sking@ccrlatam.com
http://www.gfk.pe/
mailto:hernan.chaparro@gfk.com
http://www.kantarworldpanel.com/
mailto:fidel.lariva@kantarworldpanel.com
mailto:info.pe@kantarwordpanel.com
mailto:coordinador@apeim.com.pe
http://www.apcperu.org/
mailto:administracion@apcperu.org
mailto:informes@apcpyme.org.pe
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9. Aquisição de documentação 

 

Instituto Nacional de Estatística e Informação (INEI)  

Tel. (511) 652-0000 

Banco Central de Reserva do Peru (BCRP) 

Tel. (511) 613 2000 

Ministério de Comércio Exterior e Turismo (MINCETUR) 

Tel. (511) 513-6100 

Superintendência Nacional de Aduanas e Administração Tributária (SUNAT) 

Tel. (511) 315-0730 

Agência de Promoção do Investimento Privado (PROINVERSION) 

Tel.: (511) 200-1200 

Associação de Exportadores do Peru (ADEX) 

Tel. (511) 618-3333 

Comissão de Promoção do Peru para a Exportação e o Turismo (PROMPERU)  

Tel. (511) 616-7400 

 

10. Empresas de transporte com filiais no Brasil 

 

Hamburg Sud  

E-mails: central@hamburgsud.com /  contato.for@alianca.com.br /  contato.it@alianca.com.br / 

contato.mao@alianca.com.br  / contato.rec@alianca.com.br/  contato.rio@alianca.com.br/  LIM-

hsperu@hamburgsud.com/ contato.rio@alianca.com.br/  contato.ssa@alianca.com.br / 

contato.ssz@alianca.com.br/ contato.itj@alianca.com.br /  contato.sao@alianca.com.br/  

contato.rio@alianca.com.br 
Hapag-Lloyd  

Companhia Libra de Navegação 

Telefones: +55 11 3306-9101 /  + 55 47 3247-3700 / +55 21 22139686 /  +55 13 3211-8138 /  +55 47 3459-0182 / 

+55 27 2124-9250  

MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. 

E-mail: br241-distribution@msc.com 

Aliança 
E-mail: contato.sao@alianca.com.br 

ABC Cargas Ltda. (ABC INTEGRATED LOGISTICS) – Transporte rodoviário 

Telefones: 55 (11) 2199-8500 / +55 (24) 3355-7299 / 55 (41) 3373-6156 / (00511) 242-9149 

Julio Simões Logística S.A. 

Telefones: +55 (11) 2377-7000 /  +55 (11) 3154-4000  

Primax Transportes Pesados LTDA. 

E-mails: primax@primax.com.pe / primaxbahia@primax.com.pe / primaxht@uol.com.pe 

Latam Airlines 

E-mail: hilda.hernadez@lan.com 

www.latam.com 

American Airlines 

E-mail: rossana.feijo@aa.com 

www.aa.com/espanol 

 www.aa.com 

Copa Airlines 

Telefones: (511) 575-5970  / (511) 574-5839 /  (5511) 2445-5429 / 2445-5971 

 

mailto:central@hamburgsud.com
mailto:contato.for@alianca.com.br
mailto:contato.it@alianca.com.br
mailto:contato.mao@alianca.com.br
mailto:contato.rec@alianca.com.br
mailto:contato.rio@alianca.com.br
mailto:LIM-hsperu@hamburgsud.com
mailto:LIM-hsperu@hamburgsud.com
mailto:contato.rio@alianca.com.br
mailto:contato.ssa@alianca.com.br
mailto:contato.ssz@alianca.com.br
mailto:contato.itj@alianca.com.br
mailto:contato.sao@alianca.com.br
mailto:contato.sao@alianca.com.br
mailto:primax@primax.com.pe
mailto:hilda.hernadez@lan.com
http://www.latam.com/
mailto:rossana.feijo@aa.com
http://www.aa.com/espanol
http://www.aa.com/
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Azul 

www.voeazul.com.br 

Gol Transportes Aéreos  

www.voegol.com.br 

 

Supervisão de embarques 

 
Alex Stewart del Perú (Assayers) 

www.alexstewart.com.pe 

asagerencia@alexstewart.com.pe 

Control Unión Perú  

www.cuperu.com  

Info.peru@controlunion.com 

Bureau Veritas Perú 

http://www.bureauveritas.com/home/worldwide-locations - 

General Control Group  

www.gcgsac.com 

E-mail: commercial@gcgsac.com 

SGS 

www.sgs.pe - 

Intertek 

www.intertek.com.pe 

web.iao.pe@intertek.com 

 
b. Agentes e/ou escritórios responsáveis pela supervisão dos embarques 

 

Associação das Supervisoras e Controladoras 

www.ascb-br.com.br 

Control Union 

www.controlunion.com.br 

Control Quality 

www.controlquality.com.br 

Cotecna Serviços 

www.cotecna.com 

Bureau Veritas Brasil 

www.bureauveritas.com.br 

Intertek 

www.intertek-br.com 

RRMG 

E-mail: rrmg@rrmgltda.com 

Schutter Group 

www.schuttergroup.com/content/brasil 

E-mail: customer.service@schutter.com.br 

SGS 

www.br.sgs.com/ 

Superinspect 

www.superinspect.com.br/ 

superinspect@superiinspect.com.br 

Concremat  

www.concremat.com.br/ 

http://www.alexstewart.com.pe/
mailto:asagerencia@alexstewart.com.pe
http://www.cuperu.com/
mailto:Info.peru@controlunion.com
http://www.bureauveritas.com/home/worldwide-locations
mailto:commercial@gcgsac.com
http://www.sgs.pe/
http://www.ascb-br.com.br/
http://www.controlunion.com.br/
http://www.controlquality.com.br/
http://www.cotecna.com/
http://www.bureauveritas.com.br/
http://www.intertek-br.com/
mailto:rrmg@rrmgltda.com
http://www.schuttergroup.com/content/brasil
mailto:customer.service@schutter.com.br
http://www.superinspect.com.br/
mailto:superinspect@superiinspect.com.br
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11. Fluxo operacional 
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FRETES E COMUNICAÇÕES COM O BRASIL 
 

 

Tarifas de referência de fretes marítimos 

 

Porto de 

origem 

(Peru) 

Porto de 

destino 

(Brasil) 

Tarifa média de frete por contêiner em US$ (*) DIAS de 

trânsito 

Frequência 

de saída 

(**) 

Empresas de 

navegação 
contêineres 

Mercadoria 

consolidada 

(Costa leste da 

América do Sul) 
20 pés 40 pés 

40 pés e 

refrigerados 
Tm/m³ 

Callao 
Santos 

(Brasil) 
1.250 2.250 4.200 95 29 a 30 SEMANAL 

CMA/CGM – MSC – 

HAMBURG SUD 

 

Porto de 

origem 

(Peru) 

Porto de 

destino 

(Brasil) 

Tarifa média de frete por contêiner em US$ (*) DIAS de 

trânsito 

Frequência 

de saída 

(**) 

Empresas de 

navegação 
contêineres 

Mercadoria 

consolidada 

(Costa Norte Brasil) 20 pés 40 pés 
40 pés e 

refrigerados 
Tm/m³ 

Callao 
Santos 

(Brasil) 
1.500 2.250 4.200 95 29 – 30 SEMANAL 

CMA/CGM – 

MAERSK – 

HAMBURG SUD 

Callao 
Itapoã 

(Brasil) 
1.900 2.400 4.600 100 29 -35 SEMANAL 

CMA/CGM – MSC – 

MAERSK – 

HAMBURG SUD 

 

Porto de 

origem 

(Peru) 

Porto de 

destino 

(Brasil) 

Tarifa média de frete por contêiner em US$ (*) DIAS de 

trânsito 

Frequência 

de saída 

(**) 

Empresas de 

navegação 
contêineres 

Mercadoria 

consolidada 

(Costa Leste da África 

do Sul) 
20 pés 40 pés 

40 pés e 

refrigerados 
Tm/m³ 

Callao 
Itapoã 

(Brasil) 
1.900 2.400 4.600 100 35 SEMANAL 

CMA/CGM – 

MAERSK – 

HAMBURG SUD 

(*) O custo do serviço de frete de contêineres de 20” e 40” corresponde à tarifa básica do frete internacional e não inclui os reajustes por 

características específicas, consultar diretamente as empresas de navegação de sua preferência. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA GERAL DE PREFERÊNCIA (SGP),  ASSOCIAÇÃO 
LATINOAMERICANA DE INTEGRAÇÃO (ALADI) OU O ACORDO DE PREFERÊNCIA COMERCIAL 
 
Consulado Geral do Peru no Brasil 

Avenida Rui Barbosa, 314, 2º andar - Flamengo  

Tels.: (21) 2551.9596 / 2551.4496 / 3264.2002 

22250-020 – Rio de Janeiro – RJ 

 

Divisão de Inteligência Comercial (DIC) 

E-mail: dic@itamaraty.gov.br 

Tel.: 55 (61) 2030-8932 

Divisão de Acesso a Mercados  

Esplanada dos Ministérios, bloco H. Anexo I, sala 504 Brasília – DF 

Tels.: 2030-8869/8873/8876 

 

Escritório Comercial do Peru no Brasil 

Tels.: (11) 3262 2627 / (11) 8775 5552 

E-mail: antonio@consuladoperusp.com.br 

 

Departamento de Negociações Internacionais – DEINT  

Telefones: (61) 2027 – 7052 

E-mail: deint@mdic.gov.br 

E-mail: deint@mdic.gov.br.  

 

 INFORMAÇÕES PRÁTICAS 

 

Moeda e subdivisões 

Moeda 

Sol (S/) 

Última cotação mensal do dólar (fevereiro 2017) 

Compra: S/ 3,250 Venda: S/ 3,255 

Subdivisões 

Moedas: S/0,05; S/0,10; S/1,00; 

S/2,00 e S/5,00 

Notas: S/10,00; S/ 20,00; S/50,00; 

S/100,00; S/200,00 

Fonte: Banco Central de Reserva do Peru (BCRP) Elaboração: MAXIMIXE 

 

Pesos e Medidas 

As unidades de medida utilizadas no Peru são as propostas pelo Sistema Internacional de Unidades (SI). 

 

Feriados 

 
Comemoração Dia 

Ano Novo 1º de janeiro 

Quinta e Sexta-feira Santas março/abril 

Domingo de Páscoa março/abril 

Dia do Trabalhador 1º de maio 

Dia de São Pedro e São Paulo 29 de junho 

Feriado da Independência 28 e 29 de julho 

Dia de Santa Rosa de Lima 30 de agosto 

mailto:deint@mdic.gov.br
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Celebração da Batalha de Angamos 8 de outubro 

Dia de todos os santos 1º de novembro 

Dia da Imaculada Conceição 8 de dezembro 

Natal 25 de dezembro 

 

Fusos horários 

O horário padrão no Peru é UTC -05:00 e na há nenhuma alteração no verão. 
 
Diferenças de Fuso Horário entre Brasil e Peru 

Cidades Diferença de horário 

Lima – Brasília + 2 horas 

Lima - São Paulo + 2 horas 

Lima – Rio de Janeiro + 2 horas 

Lima – Manaus + 1 hora 

Lima – Recife + 2 horas 
Fonte: 24timezones Elaboração: MAXIMIXE 

 

 

Horário comercial 

Os estabelecimentos comerciais independentes abrem às 9h ou às 10he fecham entre 18h e 20. Os 

estabelecimentos comerciais localizados em shoppings costumam abrir às 10h e fecham entre as 21h e 22h, e 

atendem aos domingos também.  

 

Os bancos abrem às 9h e atendem até as 18h de segunda a sexta-feira e até as 13h aos sábados. As agências de 

correios e as casas de câmbio têm horários muito variáveis e o horário de atendimento dos principais órgãos 

governamentais é das 9h às 17h. 

 

Corrente elétrica  

220 volts, 60 ciclos. 

 

Períodos recomendados para viagem 

No Peru, as principais atrações turísticas estão nas cidades de Cusco, Arequipa, Piura, Iquitos, Pucallpa e Tarapoto. 
 
Se o destino for Cusco, a alta temporada (período em que os preços de passagem e hospedagem sobem) é nos 
meses de junho e agosto. Enquanto que, se desejar viajar na temporada de chuvas, é melhor viajar entre outubro 
e março. 
 
No caso de Piura, localizada na costa norte do território peruano, a época ideal é no verão (dezembro a março), 
pois é possível desfrutar de suas praias. 
 
Por fim, si decidir viajar para a selva peruana, a melhor época para fazer turismo é entre abril e outubro devido ao 
fato de que a época de chuva é do mês de dezembro a março. 

 

Visto de entrada 

A maioria dos países da América e da Europa Ocidental não precisa visto de turismo para entrar no Peru, e o 

tempo máximo de permanência que as autoridades concedem é de 183 dias (não pode ser prorrogado). Os 

cidadãos da Argentina, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, do Equador, da Colômbia, da Bolívia, da Venezuela e do 

Chile podem entrar no Peru portando seu documento de identidade nacional com data de emissão máxima de 10 

anos. 
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Vacinas 

Não há vacinas obrigatórias para a entrada no Peru. Caso deseje visitar a região amazônica, o Ministério da Saúde 

recomenda vacinar-se contra a febre amarela, que deve ser administrada pelo menos 10 dias antes da viagem para 

que seja eficaz. 

 

Alfândega e Câmbio 

Ao sair do Peru, deve-se considerar que é proibido tirar do país objetos de arte pré-colombiana como roupas, 

huacos, etc. e folhas de mate de coca, mesmo que tenham sido adquiridos em lojas especializadas. 

 

Além disso, os objetos que podem entrar nas alfândegas do Peru sem o pagamento de taxas são: roupas, objetos 

de uso pessoal e produtos de higiene pessoal que, devido à quantidade, demonstram ser para uso exclusivo do 

turista e não para venda a terceiros, e também é permitida a entrada de remédios de uso pessoal. Apenas é 

possível entrar no Peru com plantas, animais e/ou alimentos com as permissões sanitárias correspondentes. 

 
Principais hotéis em Lima 
 

The Westin Lima Hotel 

www.westinlima.com/es  

Belmond Miraflores Park 

www.belmond.com/es/miraflores-park-lima 

perures.fits@belmond.com  

Libertador Hotels, Resorts & SPAS 

www.libertador.com.pe 

naguinaga@liberador.com.pe  

Swissotel Lima 

www.swissotellima.com.pe/ 

lima@swissotel.com  

JW Marriott Hotel Lima 

www.espanol.marriot.com  

Hilton Lima Miraflores 

www3.hilton.com/en/hotels/peru/hilton  

reserve.lima@hilton.com  

Hotel y Spa Golf Los Incas 

www.golfincahotel.com 

reservas@golfincahotel.com - 

Foresta Hotel Lima  

www.forestahotellima.com 

reservas@forestahotellima.com - 

Country Club Lima Hotel 

www.hotelcountry.com/ 

reservas@hotelcountry.com - 

Dazzler Hotel Lima 

www.dazzlerhoteles.com/ 

reservas@dazzlerlima.com 

 

 

 

http://www.belmond.com/es/miraflores-park-lima
mailto:Perures.fits@belmond.com
http://www.libertador.com.pe/
mailto:naguinaga@liberador.com.pe
mailto:lima@swissotel.com
http://www.espanol.marriot.com/
mailto:Reserve.lima@hilton.com
http://www.golfincahotel.com/
mailto:reservas@golfincahotel.com
http://www.forestahotellima.com/
mailto:reservas@forestahotellima.com
mailto:reservas@hotelcountry.com
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