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Fitxes País és una publicació elaborada de manera conjunta per CaixaBank Research i BPI Research (UEEF) que conté informació i opinions que provenen de fonts que considerem fiables. Aquest document té 
un propòsit purament informatiu, per la qual cosa CaixaBank i BPI no es responsabilitzen en cap cas de l’ús que se’n pugui fer. Les opinions i les estimacions són pròpies de CaixaBank i BPI, i poden estar 
subjectes a canvis sense notificació prèvia. 

Data de tancament d’aquesta edició: Novembre 2019

Perú
Forma d’Estat: República democràtica presidencial 

Capital: Lima  

Idioma oficial: Espanyol

Població: 32 milions d’habitants (2018)

Moneda: Sol (PEN)

Tipus de canvi:  1 EUR = 3,73 PEN (31/10/2019)    
1 USD = 3,35 PEN (31/10/2019)

PIB: 225 milers de milions $ (0,3% del PIB mundial) 

PIB per capita: 7.007 $ (14.242 $ en paritat de poder adquisitiu)

Facilitat per fer negocis: 76 millor país del món de 190 segons  
el Banc Mundial (Doing Business)

Religió: Catòlica: 81%



Perú

Previsions
econòmiques

•  El Perú creixerà el 2019 significativament per 
sota dels seus registres històrics, a causa de 
l’impacte de la incertesa política sobre la con-
fiança d’empreses i de consumidors. Atès que 
no es preveu una ràpida normalització de la 
complexa situació política, amb un fort en-
frontament entre el poder executiu i el legis-
latiu, creiem que la recuperació del creixe-
ment el 2020-2021 es veurà llastada i quedarà 
per sota del que podria permetre la situació 
macroeconòmica sanejada.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
econòmica

•  El Perú presenta un quadre macroeconòmic 
globalment sanejat: amb la inflació sota con-
trol i el dèficit públic en procés de reducció. 
Així mateix, es preveu que l’estabilitat canvià-
ria prevalgui a l’escenari de previsió. En aquest 
context d’estabilitat, el Banc Central ha iniciat 
un procés progressiu de reducció del tipus 
d’interès, per tal de donar suport a la recupe-
ració econòmica. Aquesta via de relaxació mo-
netària s’estendrà tot el 2020 i part del 2021.
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•  Per al 2019 i al 2020, s’espera que la recupera-
ció cíclica dels ingressos faciliti la reducció del 
dèficit públic. No obstant això, aquest factor 
favorable a la disminució del dèficit es veurà 
parcialment compensat per una política de 
despesa social de caràcter discrecional (que 
s’implementarà per decrets governamentals, 
atès que el Congrés està dissolt en espera 
d’eleccions legislatives), de manera que el dè-
ficit es moderarà finalment només de forma 
continguda. En aquest context, el deute pú-
blic entrarà en una etapa d’estabilització, 
sempre a nivells baixos.

•  Es preveu un creixement contingut dels preus 
de consum, a la zona del 2% en tot el període 
de previsió 2019-2021. És el resultat tant de 
factors d’oferta (es preveuen preus d’ali-
ments i energètics moderats) com de deman-
da (a més del creixement relativament tebi 
de la demanda interna, l’augment de la im-
migració veneçolana està ajudant a contenir 
les pressions salarials).



Perú

Condicions 
financeres

•  La situació bancària es pot considerar satisfac-
tòria, ja que la capitalització és adequada, la 
rendibilitat és bastant elevada i el nivell de 
morositat és moderat. En aquest context, l’ex-
pansió econòmica afavorirà la continuïtat de 
la recuperació del crèdit privat, que ja fa di-
versos anys que es produeix. 
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Situació  
política

•  La governabilitat del país ha entrat en una si-
tuació complicada després de l’enfrontament 
entre el poder executiu i el legislatiu, circums-
tància que es produeix després de la renúncia, 
el 2018, de l’anterior president per sospites de 
corrupció. En aquest context, la solució acon-
seguida implica la realització d’eleccions legis-
latives el gener del 2020, que serviran per triar 
un Congrés el mandat del qual finalitzarà el 
2021. L’abril del 2021 se celebraran eleccions 
presidencials i legislatives, que tornaran a re-
novar la cambra parlamentària.

•  En aquest context, és probable que la produc-
ció legislativa durant el període 2019-2021 si-
gui mínima, de manera que les ambicions re-
formistes que es mantenien anys enrere 
quedaran de moment insatisfetes. A més,  
creiem que la incertesa política, que ha estat 
elevada en diferents fases del 2018 i el 2019, 
no es dissiparà fins que es completi el cicle 
electoral proposat.

Perspectives 
a llarg termini

•   El potencial de creixement del Perú és dels més 
elevats de l’Amèrica Llatina (superior al 3,5%), 
ja que s’espera que es beneficiï tant d’una de-
mografia molt dinàmica com del resultat de 
les reformes estructurals dels darrers anys (en 
particular, la de les pensions) i de les que pre-
veiem que adoptin en la futura legislatura que 
començarà el 2021 (laboral, de simplificació 
administrativa i mesures contra la corrupció).  
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•  El deute extern mostra una lleugera tendència 
a l’alça que molt probablement es prolongarà 
els anys vinents, tot i que s’espera que es man-
tingui per sota del 35% del PIB. Amb tot, el 
nivell de reserves del país és alt i cobreix amb 
escreix el deute extern a curt termini, cosa que 
proporciona un marge de maniobra accepta-
ble en cas de possibles episodis de volatilitat 
financera.

•  Amb tot, la qualitat institucional (amb la notò-
ria excepció del banc central, que fa gala d’un 
grau d’independència elevat) és millorable: el 
sistema judicial està polititzat, la corrupció és 
àmplia (tot i que l’escàndol Odebrecht pot es-
tar generant un canvi profund en aquesta 
qüestió) i el sistema de partits (amb molta im-
portància dels partits de base local) dificulta la 
formació de majories parlamentàries sòlides, 
de com n’és prova l’actual crisi de governabili-
tat. Així mateix, el model productiu està molt 
centrat en l’aprofitament dels recursos natu-
rals, i això fa que l’economia peruana sigui 
vulnerable a canvis en la demanda global.



Perú

Risc  
país

Ràting Última  
modificació Perspectiva

BBB+ 19/08/13 Estable

A3 02/07/14 Estable

BBB+ 23/10/13 Estable

Riscos

PUNTS FORTS

•   Gestió de la política macroeconòmica. 
•   Mida del mercat laboral.  
•   Qualitat de l’educació superior.  
•   Mercat laboral.    

Entorn 
empresarial

PUNTS FEBLES

•   Institucions (desconfiança i modernització 
pendent).  

•   Ineficiència del mercat laboral. 
•   Infraestructures insuficients.  
•   Inseguretat.  
•   Inadequació formativa de la força laboral. 

     

Sectors 
principals

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg, l’FMI, l’OCDE, Oxford Economics i Thomson Reuters Datastream.
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EXPORTADORS

•  Mineria: acer i altres metalls. Agricultura: 
cotó, canya de sucre, blat de moro, alvocats, 
patates, cafè, cacau i blat.  

IMPORTADORS

•  Indústria: tèxtil, alimentació, extracció i refi-
nació de petroli, maquinària i mineria.   

Indica que el país té “grau d’inversió”. 

Indica que el país no té “grau d’inversió”. 

ICIE | Índex  
CaixaBank per a la 
Internacionalització 
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67,647,6

47,3

55,050,0

20

40

60

80

100

20

40

80

100

  0

60

——  Amèrica   —— Perú
(Mín. 0 - Màx. 100)

Top 
Relacions d’inversió  
amb Espanya
Gustos semblants  
als d’Espanya
Distància, comunicacions  
i acords amb Espanya

Bottom 
Infraestructures
Facilitat de desenvolupament 
de negoci
Estabilitat institucional

40
67

1. Accessibilitat

2. Facilitat 
d’operar

3. Atractiu
comercial

4. Entorn financer  
i innovador

5. Estabilitat

POSICIÓ  
EN EL RÀNQUING 
DE PAÏSOS

PILARS SUBPILARS
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•  Inestabilitat política  -            +
•  Preu de les matèries primeres 
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•  Manteniment del model  
productiu 

•  Alentiment del programa  
d’infraestructures 
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-            +

-            +



Perú

Inversions El Banc Central de Reserva del Perú (BCRP) va 
reportar per al 2018 un flux de 6.488 milions 
de dòlars d’inversió estrangera directa, un 
import inferior en 372 milions de dòlars a 
l’import obtingut el 2017. 
Segons el Registre d’Inversió Estrangera a 
càrrec de ProInversión, amb data 30 de juny 
del 2017, el saldo d’inversió estrangera com 
a aportacions al capital va arribar als 25.203 
milions de dòlars. Espanya, el Regne Unit  

i els EUA són les principals fonts d’aportacions 
de capital cap al Perú, que expliquen el 48% 
del saldo el juny del 2017, mentre que els 10 
primers països originen el 86% del saldo acu-
mulat. Respecte de la distribució de les apor-
tacions per sectors de destinació, el 87% es 
va concentrar en els sectors de la mineria, les 
comunicacions, les finances, l’energia i la in-
dústria.

Establiment SOCIETAT LOCAL
Existeixen diversos tipus societaris que es po-
den aplicar al Perú. Els mètodes més utilitzats 
pels inversors estrangers són els següents:
• Societats anònimes (SA): requereixen un mí-

nim de dos accionistes. Els accionistes no do-
miciliats han d’escollir un representant per 
tal de signar els estatuts. El capital per a la 
inversió inicial, ja sigui en moneda nacional 
o estrangera, s’ha de dipositar a un banc lo-
cal. No hi ha cap import mínim exigit per 
llei; les institucions financeres, però, tenen 
com a costum sol·licitar un import mínim de 
1.000/S de capital inicial (aproximadament 
293 US$).

• Societats anònimes tancades (SAC): mante-
nen la responsabilitat limitada dels socis i té 
un mínim de 2 i un màxim de 20 socis. Les 
accions no poden cotitzar a la borsa.

•  Societats anònimes obertes (SAA):  tipus so-
cietari que està dissenyat bàsicament per a 
companyies amb un gran nombre d’accio-
nistes (més de 750) o per les quals s’hagi fet 
una oferta pública primària d’accions o tin-
guin obligacions convertibles en accions, o 
en què més del 35% del capital pertany a 
175 o més accionistes. Han d’estar inscrites 
en el Registre de Societats que cotitzen a la 
borsa. Estan subjectes a la supervisió per 

Al Perú, els principals tributs recauen sobre les 
rendes, la producció i el consum, la circulació 
dels diners i el patrimoni. També existeixen al-
tres contribucions a l’Assegurança Social de Sa-
lut i al Sistema Nacional de Pensions.
L’administració i la recaptació dels tributs com-
peteix a la Superintendència Nacional de Dua-
nes i d’Administració Tributària (SUNAT) i, en 
alguns casos, a les municipalitats o organismes 
reguladors.
Els principals tributs s’organitzen segons la seva 
naturalesa en tributs directes (impost a la renda, 
impost temporal als actius nets i impost a les 
transaccions financeres), tributs indirectes (im-
post general a les vendes i impost selectiu al 
consum) i tributs municipals (impost predial, im-
post d’alcabala i impost a la propietat vehicu-
lar).
L’impost a la renda (IR) grava la renda neta i es 
determina anualment. L’exercici fiscal comença 
l’1 de gener de cada any i acaba el 31 de desem-
bre. Les companyies constituïdes al Perú es tro-
ben subjectes a l’impost a la renda de tercera 
categoria per les seves rendes de font mundial. 
En canvi, les companyies no domiciliades, les 
sucursals establertes al Perú i els establiments 
permanents només estan subjectes a imposició 
per les seves rendes de font peruana. La taxa de 
l’IR de les empreses domiciliades és del 27% en 
l’exercici 2017-2018 i del 26% a partir del 2019.
D’altra banda, els ciutadans peruans domiciliats 
al Perú es troben subjectes a imposició per les 
seves rendes de font mundial, independent-
ment del país, a diferència dels no domiciliats, 
que només tributen per les rendes generades en 

el país. Per als salaris, sous i qualsevol altre tipus 
de remuneració derivada del treball dependent 
o independent (rendes de quarta i cinquena ca-
tegoria), s’estableix un mínim no imposable de 7 
UIT (27.650/S, aproximadament 8.109 US$). A 
més, s’admet una deducció del 20% sobre les 
rendes derivades del treball independent, així 
com la deducció de donacions i l’impost a les 
transaccions financeres. No es permet la deduc-
ció d’altres despeses.
D’altra banda, les rendes obtingudes per perso-
nes naturals domiciliades per l’arrendament, 
sotsarrendament i cessió de béns (rendes de pri-
mera categoria), així com les altres rendes de 
capital (rendes de segona categoria), estan gra-
vades amb una taxa efectiva del 5% sobre la 
renda bruta.
Per a les persones naturals no domiciliades, l’IR 
sobre les rendes procedents del treball depen-
dent és del 30% sense deduccions. Les rendes 
generades pel treball independent es troben 
subjectes a una taxa efectiva del 24%.
Actualment, el Perú ha subscrit i ratificat conve-
nis per evitar la doble imposició amb els països 
següents: Brasil, Xile, Canadà, Portugal, Corea 
del Sud, Suïssa i Mèxic. Així mateix, forma part 
de la Comunitat Andina, juntament amb Co-
lòmbia, Equador i Bolívia. També ha negociat un 
conveni per evitar la doble imposició amb Espa-
nya, que es troba pendent de ratificació.
L’impost general a les vendes (IGV) grava les 
vendes en el país de béns, la prestació i utilitza-
ció de serveis i la importació de béns amb una 
taxa del 18% (inclou el 2% de l’impost de pro-
moció municipal).

Fiscalitat



Perú

SUCURSAL
L’acord per constituir una sucursal, efectuat per 
la societat matriu, l’ha de legalitzar el consolat 
peruà i l’ha de certificar el Ministeri de Relacions 
Exteriors al Perú, en cas que correspongui o, si de 
cas hi manca, s’haurà de postil·lar al país d’on 
procedeixi, abans d’elevar-lo a escriptura pública 
i inscriure’l en registres públics. Així mateix, cal 

disposar d’un certificat de vigència de la societat 
matriu. D’acord amb la Llei General de Societats 
(LGS), les sucursals de societats estrangeres es 
poden transformar en una societat constituïda al 
Perú sota qualsevol tipus societari regulat per la 
Llei General de Societats.

OFICINA DE REPRESENTACIÓ
En el marc legal peruà no es regula l’oficina de 
representació com una modalitat societària i no 
hi ha cap regulació específica respecte de com 
“es constitueix o s’estableix” una oficina de re-
presentació al Perú. En aquest sentit, s’entén 

que la figura implicaria únicament que l’em-
presa estrangera nomeni un representant per-
què entri al país per dur-hi a terme activitats de 
caràcter preparatori o auxiliar al negoci de 
l’empresa.

Establiment
(continuació)

ZONA FRANCA
Al Perú existeixen les següents zones econòmiques especials (ZEE): Zona Franca Tacna (Zofra  
Tacna) i les zones especials de desenvolupament (ZED) Matarani, Paita i Ilo. 

Aliances 
estratègiques

JOINT VENTURE
La legislació peruana no ha regulat específica-
ment el contracte de joint ventures dins la Llei 
General de Societats i hi dona una denomina-
ció diferent com a consorci per tractar d’assi-
milar-lo a aquest consorci, quant a la legislació 
especial, aquesta fa referència a contractes si-
milars, ho esmenta sense definir-lo o el defi-
neix breument, amb la qual cosa es presenta el 
problema que no existeix un tractament inte-
gral i sistemàtic del joint venture, cosa que 
provoca un clima d’inseguretat i, per això, no 
s’exigeix l’obligació d’inscriure aquest contrac-
te en els registres públics, tret del miner, que 

obliga la inscripció del contracte en el Registre 
Públic de Mineria.
Genèricament, s’enquadra dins dels contrac-
tes associatius que creen i regulen la partici-
pació i la integració en negocis o empreses 
concrets, en interès comú dels intervinents. 
Aquest tipus de contracte, que no genera una 
persona jurídica, ha de constar per escrit i no 
està subjecte a inscripció en el registre. Hi ha 
tres modalitats de contractes associatius: el 
contracte d’associació en participació, el con-
sorci i el joint venture.

part de la Superintendència de Mercat de 
Valors (SMV).

•  Societats comercials de responsabilitat limi-
tada: estan organitzades amb un mínim de 2 
i un màxim de 20 socis participants. Aquest 

tipus societari no emet accions. Els requisits 
de constitució són els mateixos que s’exigei-
xen per a la resta de les societats. El seu capital 
està dividit en participacions, acumulables i 
indivisibles.

TRACTATS DE LLIURE COMERÇ
Acords regionals
Comunitat Andina (CAN).
Mercosur-Perú.
Acords multilaterals
Organització Mundial del Comerç (OMC).
Acords bilaterals vigents
Acord Comercial entre el Perú i la UE.  
L’Acord de Complementació Econòmica núm. 
50 (ACE 50) entre el Perú i Cuba.
L’Acord de Lliure Comerç entre el Perú i Xile.
L’Acord d’Integració Comercial entre el Perú i 
Mèxic.
El Tractat de Lliure Comerç (TLC) entre el Perú 
i el Canadà.
El Tractat de Lliure Comerç entre el Perú i Sin-
gapur.

L’Acord de Lliure Comerç entre el Perú i els 
Estats de l’Associació Europea de Lliure Comerç 
(AELC).
L’Acord de Lliure Comerç (ALC) entre el Perú  
i Corea.
L’Acord d’Associació Econòmica entre el Perú  
i el Japó.
El Tractat de Lliure Comerç entre el Perú  
i Panamà. 
El Tractat de Lliure Comerç entre el Perú i Costa 
Rica.
L’Acord d’Abast Parcial de Naturalesa Comer-
cial entre la República del Perú i la República 
Bolivariana de Veneçuela.
L’Aliança del Pacífic.
El Tractat de Lliure Comerç entre el Perú i 
Hondures.

Condicions 
aranzelàries



Perú

ZONA FRANCA
La Zona Franca Tacna (Zofra Tacna) gaudeix 
de beneficis tributaris fins al 2041 i les Zones 
Especials de Desenvolupament (ZED), fins al 
2042. En aquestes zones es porten a terme ac-
tivitats d’emmagatzematge industrial i 
agroindustrial, maquila i altres serveis. Segons 
dades del Mincetur, el 2015, les quatre ZEE 
van registrar inversions i compromisos d’in-
versió amb un import de 280 milions de dò-
lars, 40 milions de dòlars en exportacions i 
140 milions de dòlars en importacions, i van 
generar 1.700 llocs de treball directes.
Els usuaris que es constitueixin o estableixin a 
la ZOFRATACNA per dur a terme activitats in-

dustrials, agroindustrials, de maquila, assem-
blatge i serveis d’emmagatzematge, distribu-
ció, desembalatge, embalatge, envasament, 
retolació, etiquetatge, entre d’altres, gaudei-
xen dels beneficis següents: exoneració de 
l’impost a la renda, IGV, ISC, IPM, així com de 
qualsevol tribut (del Govern central, regional 
o municipal) creat o que s’hagi de crear, fins i 
tot d’aquells que requereixin una norma 
d’exoneració expressa, tret de les aportacions 
a ESSALUD i les taxes. Les mercaderies proce-
dents de l’exterior, sempre que procedeixin 
dels dipòsits francs ubicats a la ZOFRATACNA, 
paguen únicament un aranzel especial.

Condicions 
aranzelàries
(continuació)

SISTEMA GENERALITZAT DE PREFERÈNCIES (SGP)
El Perú és un dels països que el 2016 va quedar 
exclòs del Sistema Generalitzat de Preferències 
de la UE perquè tenia un acord d’accés 

preferencial al mercat segons el R/UE 1015/2014 
(DOUE L-283 27/09/2014).

CULTURA EMPRESARIAL
La cultura de negocis al Perú respon a l’àmplia 
diversitat cultural i ètnica. La cultura predomi-
nant a les negociacions és la del regateig, amb 
sol·licituds inicials exagerades i aparentment rígi-
des, que s’ajusten i redueixen en el temps, fins i 
tot de manera abrupta i inesperada al final del 
camí, per garantir-ne el tancament; tancament 
que no necessàriament està vinculat amb el con-
tingut de la negociació, sinó a la seguretat jurídi-
ca que genera per consolidar la confiança en la 
seva economia i atraure inversió estrangera, que 
són els seus vertaders objectius de negociació in-
ternacional.
Per a la cultura peruana, el temps és un concepte 
relatiu en què la impuntualitat i la informalitat 
són freqüents.

Al Perú, hi negocien els “caps” (“cabezas”), és a dir, 
les jerarquies d’alt nivell que, en general, són cen-
tralitzades, preparades i visiblement autoritàries.
És recomanable programar les reunions almenys 
amb dues setmanes d’antelació i proporcionar in-
formació sobre els títols, càrrecs i responsabilitats 
dels assistents. 
És recomanable portar vestimenta formal, amb 
preferència pels vestits foscos, amb corbates per 
als homes en la majoria de les ocasions. 
També és important evitar canviar els contactes 
de l’empresa tret que sigui absolutament neces-
sari, atès que fer-ho podria significar haver de co-
mençar de nou la construcció de relacions. 

Negociació 
i protocol

• FIT Pacífico internacional
• PERUMIN 
• Expoalimentaria 
• Tecnoagro
• Tecnosalud

• Expofrío internacional
• ExpoTIC
• Expomina
• Top Américas internacional
• Expoplast Perú internacional

Fires clau



Webs  
d’interès

• Comex Perú: http://www.comexperu.org.pe/
• Proinversión: http://www.proinversion.gob.pe/
• Superintendència Nacional de Duanes i d’Administració Tributària (SUNAT): www.sunat.gob.pe/
• Agència de promoció de la inversió privada: www.investinperu.pe/

Mitjans de  
cobrament  
i pagament

MITJANS DE COBRAMENT
El mitjà de cobrament i pagament més utilitzat 
en les transaccions de comerç exterior amb el Perú 
és el crèdit documentari, atès que ofereix condici-
ons comercials i garantia per a totes dues parts. 
Amb aquest instrument, l’exportador disposa 
d’una garantia de pagament emparada per una 

entitat financera peruana (carta de crèdit irrevoca-
ble i confirmada pel banc avisador, és el mitjà de 
pagament més segur per a l’exportador). Al seu 
torn, el comprador té la garantia de l’embarca-
ment de la mercaderia. 

MITJANS DE PAGAMENT
Entre altres mitjans de pagament utilitzats al 
Perú tenim:
El pagament anticipat, que permet al venedor 
rebre el pagament de la mercaderia abans 
que arribi al comprador. Tanmateix, i tenint 
en compte l’elevat risc per al comprador, 
aquesta modalitat s’utilitza únicament en ca-
sos molt específics. 
El pagament directe per mitjà de xec o trans-
ferència sense cap intervenció de l’entitat 

bancària en l’aspecte documental, quan exis-
teix una confiança total entre les parts.
Per últim, també es fa servir el cobrament do-
cumental, per mitjà del qual l’exportador lliu-
ra a una entitat financera documents finan-
cers (lletra de canvi) o comercials (factura, 
etc.) amb l’objectiu que aquests documents 
arribin a mans del comprador quan el venedor 
ho indiqui a l’entitat financera.

ASSEGURANCES DE TIPUS DE CANVI
Les transaccions internacionals estan subjectes a 
la fluctuació dels mercats, de manera que convé 
assegurar aquest tipus de transaccions amb co-
bertures de canvi (non delivered forward). 
La moneda del Perú, el sol, ha estat la menys 
volàtil de totes les monedes llatinoamericanes 

els darrers anys i va ser la menys afectada per 
la caiguda del dòlar nord-americà. Des de mit-
jan dècada del 1990, el tipus de canvi del sol 
amb el dòlar nord-americà ha fluctuat d’entre 
1,25 i 3,55 a 1.

L’objectiu de l’oficina és millorar els canals de 
comunicació amb les institucions financeres lo-
cals i donar suport a les activitats dels clients 
de CaixaBank al país, ja siguin de comerç exte-

rior o d’inversions i projectes d’implantació.
També ofereix assessorament i acompanya em-
preses.

CaixaBank  
al país

Perú



CaixaBank  
al món

 Sucursals
 Oficines de representació
 Spanish Desks

Frankfurt (Alemanya)

Varsòvia (Polònia)

Pequín (Xina)

Singapur

Santiago de Xile (Xile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tànger (Marroc)

Ciutat de Mèxic (Mèxic)

París (França)

Bogotà (Colòmbia)

Milà (Itàlia)

Alger (Algèria)

Xangai (Xina)

Nova Delhi (Índia)

Istanbul (Turquia)

Dubai (Emirats Àrabs Units)

El Caire (Egipte)

Johannesburg (Sud-àfrica)

Nova York (EUA)

Londres (Regne Unit)

Hong Kong (Xina)

Viena (Àustria)

BPI (Lisboa)

Agadir (Marroc)

Casablanca (Marroc)

Sidney (Austràlia)

Toronto (Canadà)


