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Resumo:  
O Estado Brasileiro, impulsionado pelo crescimento e internacionalização de 

grandes empresas brasileiras e pelo noticiado aumento de demanda brasileira de 

energia para o futuro, firmou em 2010 com o Estado Peruano um Acordo de 

Cooperação Energético, prevendo a construção de grandes hidrelétricas na 

Amazônia Peruana, para gerar eletricidade ao Peru e exportar ao Brasil. O presente 

trabalho tem por objetivo analisar a política externa brasileira em relação a esta 

negociação do Acordo Energético com o Peru. A pesquisa abrange uma análise dos 

antecedentes do acordo, seu conteúdo e efeitos, um mapeamento das percepções 

pelos atores peruanos interessados e afetados pelo acordo em relação à política 

externa energética brasileira e é analisada a imagem construída do Brasil por conta 

desta negociação, entre a sociedade peruana. Estas análises foram confrontadas 

com a diretriz brasileira para internacionalização de empresas, discurso oficial da 

diplomacia brasileira e o acumulado histórico de padrões de conduta da política 

externa brasileira. Foi concluído preliminarmente que há uma grande discrepância 

entre a intenção relatada pelo Governo Brasileiro em relação aos objetivos do 

Acordo e a percepção da sociedade peruana. 

 

Palavras-Chaves:  
Integração energética Brasil-Peru, política externa brasileira para o Peru, exportação 
de energia ao Brasil, percepções e imagem brasileira no Peru, conflitos 
socioambientais, governança para cooperação energética.
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INTRODUÇÃO  
O Estado Brasileiro, impulsionado pelo crescimento e internacionalização de 

grandes empresas brasileiras e pelo noticiado aumento de demanda brasileira de 

energia para o futuro, iniciou, em 1997, tratativas com o Estado Peruano para firmar 

um Acordo de Cooperação Energético. Tal acerto objetiva a geração, em território 

peruano, de eletricidade ao Peru e exportação dos excedentes ao Brasil pelo prazo 

de 50 anos. Depois de treze anos de tratativas, em 16 de junho de 2010 foi 

finalmente assinado o pacto, prevendo a construção de cerca de seis grandes 

hidrelétricas na Amazônia Peruana para gerar mais de 6.000 MW de energia, 

principalmente para exportação ao Brasil. 

 

No Peru, diante de um contexto de ausência de uma política energética nacional, 

planejamento e mapeamento da demanda nacional, tal acordo se transformou em 

um parâmetro para o desenvolvimento da futura política nacional peruana. O acerto, 

envolvendo diversos atores interessados e afetados, é objeto de amplo debate pela 

sociedade peruana. Diversas organizações da sociedade civil, academia e grupos 

indígenas se manifestaram contra muitas das hidrelétricas amparadas por este 

tratado e contra a sua própria celebração e conseguiram a suspensão de algumas 

obras, ainda que temporariamente. Contudo, os projetos continuam sendo tocados e 

no Brasil, principal beneficiário do acordo, é quase inexistente o debate na mídia ou 

na sociedade civil em geral. 

 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar a política externa brasileira em 

relação a esta negociação do Acordo Energético com o Peru. A pesquisa abrangerá 

inicialmente uma análise dos antecedentes do acordo, seu conteúdo e efeitos. 

Posteriormente serão mapeadas as percepções pelos atores peruanos interessados 

e afetados pelo acordo em relação à política externa energética brasileira e será 

analisada a imagem construída do Brasil por conta desta negociação, entre a 

sociedade peruana. Estas análises serão confrontadas com o discurso oficial da 

Diplomacia Brasileira e o acumulado histórico de padrões de conduta da política 

externa brasileira. 

Para mapear estes elementos empíricos, foram analisados documentos 

antecedentes ao Acordo Energético, o Acordo assinado em si, documentos 



4 

 

relacionados cadastrados pela Biblioteca do Itamaraty, extensivo material midiático 

Peruano, correspondências escritas por diversas organizações da sociedade e 

academia Peruanas e entrevistas. 

 

a. O Acordo Energético Brasil-Peru 

 

Em 16 de junho de 2010 foi assinado na cidade de Manaus, o acordo para geração 

de eletricidade ao Peru e exportação de “excedentes” ao Brasil pelo prazo de 50 

anos pelos Ministros de Energia do Brasil e do Peru. Segundo o seu artigo 2º, o 

objetivo do Acordo é estabelecer o marco legal que promova o desenvolvimento de 

infra-estrutura necessária em território peruano para a produção de eletricidade 

destinada ao seu mercado interno e para exportação dos excedentes de potência e 

energia elétrica associada ao Brasil, viabilizando a interconexão entre os sistemas 

interconectados nacionais das Partes. O artigo 3º estabelece como referência geral 

para o desenvolvimento da infra-estrutura localizada em território peruano, a 

capacidade acumulada de todas as Centrais de Geração que se podem 

comprometer para exportação ao Brasil, de no máximo 6.000 MW, mais uma 

tolerância de 20%.  

Dentre as quinze hidrelétricas sendo planejadas e construídas no Peru (as 

chamadas “centrais de geração” pelo Acordo), cinco delas possuem potencial para 

exportar eletricidade ao Brasil e portanto estão sob as regras deste acordo. A 

respeito dos compromissos entre as Partes, o artigo 4º determina que o Peru 

implementará uma norma necessária para assegurar que a energia das Centrais de 

Geração designada para o mercado regulado peruano, se distribua entre as 

empresas de distribuição de energia elétrica. 

Em relação à suficiência de geração, o Peru se comprometeu a assegurar 

permanentemente uma margem de reserva não menor de 30% de maneira a dispor 

uma capacidade de geração para atender de maneira segura seu mercado interno e 

compromissos de exportação. E para cumprir isso, o Ministério de Minas e Energia 

Peruano planejará as necessidades de abastecimento futuro e implementará as 

licitações para energia e potência que resultem necessárias para assegurar a 

construção da correspondente infra-estrutura de geração, assim como as 
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designações adequadas entre as empresas de distribuição para o serviço público de 

eletricidade. 

O Tratado foi fruto de um processo iniciado aproximadamente em 1997, ano em que 

foi firmado o primeiro Memorando de Entendimento sobre Cooperação na área 

energética entre os governos do Peru e Brasil. Este memorando de intenções 

assinado pelos presidentes já previa a permissão ao Brasil para estudar, financiar, 

construir e operar até seis grandes hidroelétricas em território peruano para 

abastecer suas necessidades de energia, comprando do Peru grande parte da 

energia produzida. As seis hidroelétricas escolhidas pelo Brasil estão localizadas no 

centro da Amazônia Peruana com alto número de comunidades locais, entre elas 

diversas etnias indígenas inclusive indígenas isolados1 e incluem, ainda, as linhas de 

transmissão correspondentes que seriam integradas ao sistema brasileiro.  Os 

projetos destas seis hidrelétricas foram desenvolvidos pela estatal Eletrobrás em 

parceria com grandes empreiteiras brasileiras, como a Odebrecht, Andrade 

Gutierrez, Construtora OAS, Engevix, que também participam da construção dos 

empreendimentos, com financiamento previsto pelo BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social).  O custo total das seis obras está orçado em 

aproximadamente 16 bilhões de dólares e o primeiro projeto selecionado é o do rio 

Inambari, na confluência dos Estados de Madre de Dios (fronteira com o Estado do 

Acre), Cuzco e Puno, o qual custaria aproximadamente quatro bilhões de dólares. 

Apenas para dar uma idéia do que se trata, Inambari seria, em termos de geração 

de energia, a maior barragem do Peru e a quinta maior da América Latina, com uma 

área de inundação de mais de 46.000 hectares (Dourojeanni, 2010). Em 18 de 

agosto de 2011, o ministro de relações exteriores do Peru, R. R. Orbegoso, enviou 

ao congresso Nacional Peruano uma série de Tratados para aprovação para 

cumprimento da política exterior peruana, entre eles o acordo energético. Tal acordo 

está em discussão no Congresso Nacional Peruano. 

Em suma, o fato é que existem cinco grandes empresas brasileiras que se 

envolveram e a maioria permanece engajada para erguer no Peru as cinco usinas 

hidrelétricas para servir às demandas brasileiras por energia. As empresas 

                                                           
1
 As hidrelétricas previstas para servir ao Brasil são: Inambari (2.000 MW), Sumabeni (1.074 MW), 

Paquitzapango (2.000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) e Chuquipampa (800 MW). 
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Eletrobrás, Odebrecht2, Engevix, Andrade Gutierrez e OAS estão envolvidas 

respectivamente na construção das usinas de Tambo 60, Tambo 40, 

Paquitzapango, Mainique 1 e Inambari, sob o guarda-chuva do acordo energético 

Brasil-Peru (dados de Novembro 2011, Valor Econômico). 

b. Discurso Oficial Brasileiro relacionado ao Acordo Energético com o Peru 

e Padrões de Conduta da Diplomacia Brasileira Acumulados 

Historicamente 

A presente análise se limitará, nesta etapa, aos discursos preliminarmente 

analisados e entrevistas encontrados a respeito dos objetivos do Brasil na América 

do Sul, à literatura relacionadas à política externa brasileira, aos padrões de conduta 

encontrados na trajetória da política externa brasileira, no acumulado histórico, na 

imagem que o Brasil quer proporcionar ao mundo e na inserção internacional de 

conceitos brasileiros. 

 Substrato ideológico e político do Brasil na era Cardoso e Lula 

Durante os governos de Cardoso (1994-2002) que teve Celso Lafer como seu 

Ministro das Relações Exteriores, os ideais do Neoliberalismo propuseram um 

modelo próprio de inserção internacional no Brasil, entrando no paradigma da 

globalização do fim do século XX. Substituiu a visão dual e do conserto da ordem 

internacional pela de um mundo unificado pelos fatores transnacionais do 

capitalismo. Preocupado com o estágio de avanço da competitividade nacional, 

reivindicando, como beneficio, o livre mercado global. (CERVO, 2009). Este foi o 

contexto político na assinatura do primeiro Memorando de Entendimento sobre 

Cooperação entre Peru e Brasil em 1997. 

Em 2002, Lula foi eleito pelo movimento critico à globalização e por defensores de 

que o capitalismo conduz ao enriquecimento unilateral em favor dos mais fortes a 

menos que se estabeleça união entre países emergentes, cujos governos, 

agrupados em coalizões como o Mercosul, negociam reciprocidades reais nas 

relações com os países centrais ou travam o avanço da governança global (CERVO, 

2009). 

 Integração Regional e Energética, Solidariedade, Cooperação Sul-Sul, Não 

Intervenção e UNASUL 

                                                           
2
 A Odebrecht se manifestou em novembro de 2011 sair do projeto em virtude dos protestos indígenas locais. 
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Segundo Celso Amorim, nos oito anos do governo Lula (2002-2010), a integração 

Sul-Americana foi a prioridade principal da política externa brasileira. Segundo ele, o 

Brasil reconhece que ajudando a promover paz e prosperidade na região, o país 

poderá ser mais influente nas questões globais. Assim, apesar de ter dimensões 

continentais, Brasil resolveu trabalhar para a integração da América do Sul 

(AMORIM, 2010). 

Nesta linha, a integração regional sul-americana, propulsionada pela IIRSA e Unasul 

foi a grande motivação externada pela Diplomacia Brasileira para a celebração do 

acordo energético. Segundo a diplomacia brasileira, a Cooperação Sul-Sul e o 

relacionamento aprofundado por meio dela é uma estratégia diplomática que 

originou da vontade autêntica de exercer solidariedade em relação a países mais 

pobres. Além disso, a construção de coalisões proporcionadas pela cooperação sul-

sul foi uma forma de engajamento de outros Estados do Sul na reforma da 

governança global para que as instituições internacionais sejam mais justas e 

democráticas (AMORIM, 2010). Neste sentido, o Brasil na política externa de 

Amorim defendeu instituições multilaterais mais democráticas, com o objetivo de 

acompanhar a tendência à multipolarização do mundo e não caírem na 

obsolescência. Ele propõe uma “ordem mundial multipolar” principalmente após a 

diminuição dos poderes anteriormente considerados hegemônicos evidenciado pela 

crise de 2008 e o aumento do poder de Estados como Brasil, China, Índia, África do 

Sul, Indonésia, México, Egito e Turquia (AMORIM, 2010).  

A solidariedade é mencionada como a força propulsora para a priorização da 

integração sul-americana3. “A prioridade à integração sul-americana, integração do 

Brasil aos países vizinhos, a prioridade à construção de infra estrutura da América 

do sul e o próprio financiamento, porque muitos países da América latina não 

possuírem condições para ter recursos internacionais. Neste contexto de 

solidariedade, o Brasil se tornou um grande financiador de desenvolvimento da infra 

estrutura da Bolívia e outros países” (Guimarães, 2011, grifo nosso).  

Durante a III reunião de Presidentes da América do Sul em Cusco em 2004, Lula 

afirmou que a integração da infra-estrutura cívica da América do Sul significa não 

                                                           
3
 Argumentação externada pelo embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-secretário geral do Itamaraty e atual 

Alto Representante do Mercosul, em entrevista publicada Novembro 2011 pela revista Caros Amigos, ano XV, 

pg. 16-20. 
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apenas novas oportunidades de comércio e de acercamento entre os nossos países, 

mas também requisito para que o continente possa inserir-se de forma competitiva 

numa economia globalizada. Lula mencionou ainda que a integração efetiva da 

América do Sul é a expressão do empenho dos países da região em superar as 

distâncias que ainda os separam.  

No tocante à integração energética, na cúpula da Bolívia em 2006, o ex-presidente 

Lula enfatizou a importância do comprometimento com a consolidação da integração 

energética e do fortalecimento das políticas sociais na região (citado em RIBEIRO, 

2011). O aumento da qualidade de vida para as comunidades locais que passarão a 

ter acesso à eletricidade é outra razão ventilada pelos interlocutores brasileiros do 

acordo energético com o Peru4.  

Desde a posse do novo governo brasileiro, os pronunciamentos do atual Ministro de 

Relações Exteriores Antonio Patriota e da Presidenta Dilma confirmam que as 

ideias, objetivos e valores externados por Amorim se mantiveram para orientar a 

Diplomacia Brasileira desde o início do governo Dilma.  

 Acumulado Histórico de padrões de conduta da Diplomacia Brasileira 

Segundo Amado Cervo, é possível traçar padrões de conduta da diplomacia 

brasileira por ter agregado um conjunto de princípios e valores durante sua 

evolução. Segundo o professor, este acumulado histórico permitiria dar 

previsibilidade à ação externa brasileira e moldar a conduta externa dos governos, 

impondo-se à sua sucessão e até mesmo a mudanças de regime político 

(CERVO,2009).  

Como componentes deste acumulado histórico da  Diplomacia Brasileira, Cervo 

cita, a valorização da soberania e da individualidade do Estado como sujeito das 

relações internacionais, o multilateralismo normativo e o respeito aos tratados, a  

ação externa cooperativa e não-confrontacionista e a cordialidade oficial no trato 

com os vizinhos. Segundo Barão de Rio Branco, a cordialidade oficial aconselha 

conduta regional que não ostente a grandeza nacional e a superioridade econômica, 

sendo conveniente implementar a amizade e os negócios para manter a convivência 

e a paz com os vizinhos.  Esta cordialidade oficial com os vizinhos é apontado pela 

                                                           
4
 Este argumento foi refutado em entrevista com o ex-embaixador Samuel Pinheiro que advogou que este 

motivo nunca foi realidade. 
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literatura em relações internacionais do Brasil como elemento da identidade 

nacional. A este respeito, Celso Lafer analisou a identidade internacional brasileira 

como categoria explicativa de tendências e de mudanças da política exterior 

apontando momentos da historia inclinados a romper este padrão de conduta como 

o comportamento de Geisel com Argentina em 1970 com o contencioso do 

aproveitamento dos rios da Bacia do Prata.  

 Internacionalização de empresas brasileiras como lema do Estado  

Em distinta direção dos componentes do acumulado histórico e valores orientadores 

da Diplomacia Brasileira, como os objetivos de integração regional, solidariedade, 

cooperação sul-sul acima mencionados, outros setores do governo como o 

Ministério de Indústria Desenvolvimento e Comércio (MIDIC) e BNDES se 

pronunciaram em 2009 a respeito da priorização da internacionalização de 

empresas brasileiras na política externa brasileira.  

O Presidente do BNDES Luciano Coutinho e o MDIC afirmaram que a 

internacionalização das empresas brasileiras é peça chave das políticas de 

desenvolvimento nacional, alterando substancialmente, a estratégia de inserção 

internacional brasileira5. Com efeito, segundo Coutinho, “A internacionalização das 

empresas brasileiras é uma política de Estado a favor da qual devem se utilizar 

todos os recursos de poder, dos mercados de capitais até os investimentos em infra-

estrutura, o desenvolvimeconto tecnológico e a plena utilização da diplomacia. O 

delineamento de estratégias permite definição clara de prioridades e problemas, 

oportunidades e obstáculos, bem como a definição da atuação e da coordenação 

das ações pertinentes tanto do setor público como do privado e academia no apoio à 

internacionalização das empresas. Nessa perspectiva, o governo brasileiro tem 

ciência de que é necessária a adoção de políticas mais ativas em relação ao tema. 

No entanto, a remoção prévia de algumas barreiras, com a devida análise de 

impacto e viabilidade, já pode ter desdobramentos significativos, no incentivo à 

internacionalização. Cabe ao governo debater qual modelo de política de 

internacionalização deve ser adotado, levando em conta os objetivos pretendidos e 

                                                           
5
 Vide documento intitulado “Termo de referência: Internacionalização de Empresas Brasileiras” lançado em 

dezembro de 2009, pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) e pela Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX) do MIDIC durante evento organizado na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) em 

São Paulo. Citado em RIBEIRO, 2011. Pg. 110. 
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os constrangimentos decorrentes da escassez de recursos financeiros humanos 

característica do Estado Brasileiro.” (citado em RIBEIRO, 2011:109, Grifos nossos). 

PAREI AQUI 

Ribeiro confirma que de fato a internacionalização de empresas brasileiras tem sido 

resultado muito mais do amadurecimento da empresa do que de políticas 

governamentais voltadas para o apoio e a promoção de investimentos (RIBEIRO, 

2011). Não há ainda uma visão estratégica que possa construir um conjunto de 

políticas bem definidas para a internacionalização de empresas , apenas para o 

comercio exterior (ALVEZ, 2011). Importante mencionar que a liberdade de atuação 

por parte de grandes empresas brasileiras para utilização do potencial energético e 

extração de recursos naturais em territórios estrangeiros e em países como o Peru 

que possui regras mais flexíveis para operação nestes setores do que o Brasil, é 

razão bastante significativa para o crescimento dos seus lucros. 

Em contrapartida, a ausência de diretrizes claras para a atuação externa de grandes 

empresas brasileiras aliada a sua crescente expansão, podem gerar desconfiança 

por parte da população dos Estados sul-americanos em relação e ao verdadeiro 

objetivo na integração regional do Estado Brasileiro, que parece para esta população 

ser a internacionalização das empresas brasileiras e a conseqüente maximização 

dos lucros, conforme a seguir exposto. 

c. Paradoxos entre discurso oficial brasileiro e a prática no Peru. Imagem do 

estado brasileiro no Peru 

Integração Regional, Solidariedade, Cooperação Sul-Sul, Cordialidade com os 

vizinhos 

Em primeiro lugar, para que uma integração realmente ocorra no chão, é necessário 

que a integração de fato seja um benefício para as populações locais e fruto de um 

compromisso entre ambos países com a população daquela região. 

O reforço no investimento na questão de linhas transmissoras de energia evidencia 

que a energia a ser gerada pelas centrais hidrelétricas na Amazônia Peruana não 

são para o beneficio da população local. Além disso não há evidência de que as 

populações locais foram envolvidas no processo de negociação das obras em 

territórios nativos delas até o momento. Pelo contrário, a sociedade civil Peruana e a 
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mídia denunciam que o Acordo beneficia muito mais o Brasil deixando de incluir as 

populações peruanas do local. 

Alguns exemplos de matérias de jornal do Peru e revoltas populares, que também 

transmitem a imagem que o Brasil está construindo no Peru, estão destacados a 

seguir:  

- “A febre energética do Brasil inundará a selva peruana (El mundo, 2010)6” 

- Congreso revisará Acuerdo energético Perú-Brasil7,  

-“Exigen revisión y debate público de acuerdo energético Perú – Brasil8,  

- Acuerdo energético oneroso para el Perú9, 

- Integracion energética, com los debidos resgardos (El Comercio, 2010)10, 

- Nativos y la selva em riesgo- tras acuerdo energetico com Brasil (La Republcia)11,  

-“Polemico acuerdo energetico com Brasil” e “El espejismo de la integración 

energética”12 (El Comercio),  

- Perú analizará acuerdo energético con Brasil, anuncian” (La Republica, 2011)  

- “Toda la energía de las pretendidas megarepresas de Inambari y Pakitzapango irá 

a Brasil13”,  

- “Un Debate Inevitable”14  

- “Exportando energia, importando patranas15,  

-“Represas Sin Sentido: garantizar la seguridad energética de Brasil a costa de la 

destrucción de la selva peruana”16, 

- “La Central Ashaninka del Río Ene (CARE) ha denunciado reiteradamente el 

otorgamiento de sus tierras a la empresa Paquitzapango”(Servindi, 2010), 

                                                           
6
 Jornal espanhol El Mundo, disponível em 

http://www.elmundo.es/america/2010/06/17/noticias/1276730330.html acesso em 17 de junho de 2010. 
7
Jornal eletrônico peruano SERVINDI disponível em: 

http://servindi.org/actualidad/40966?utm_source=feedburner acessado em 5 de março de 2011. 
8
 Jornal eletrônico peruano SERVINDI disponível em http://servindi.org/actualidad/46556  acessado em em 14 

de junho de 2011. 
9
La Actualidad Ambiental, disponível em http://www.actualidadambiental.pe/?p=5922 em  7 de julho de 2010. 

10
 El comercio, Opinion, 18 de junho de 2010, editorial.  

11
 La republica, 19 de junho de 2010, Economia. 

12
 El Comércio, El mundo, Espanha, 2010. 

13
 La Mula, 2010, Peru. 

14
 Diario La Primeira Peru http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/un-debate-

inevitable_78124.html# Son varios los cambios en el ordenamiento jurídico nacional que traería la aplicación de 

este pacto y eso requiere su debate en el Legislativo 
15

 Jornal eletrônico Noticias Ser disponível em www.noticiasSer.Pe acessado em 14 de junho de 2010. 
16

 La Mula 2011, Peru. 

http://www.elmundo.es/america/2010/06/17/noticias/1276730330.html
http://servindi.org/actualidad/40966?utm_source=feedburner
http://servindi.org/actualidad/46556
http://www.actualidadambiental.pe/?p=5922
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/un-debate-inevitable_78124.html
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/un-debate-inevitable_78124.html
http://www.noticiasser.pe/


12 

 

- “Pretendido Acuerdo Hidroenergético Brasil/Perú Vulnerará Gravemente El 

Patrimonio Del Perú17”, 

-  “Foro sobre maladado Acuerdo Energético Brasil-Perú: 27 mayo 2011”18, 

-  “Acordo Energetico entre Peru e Brasil Reflete Problemas de Nivel Nacional19” e 

- “Proyecto hidroeléctico Paquitzapango amenaza a pueblos indígenas de selva 

central” (Servind, 2010)20. 

Podemos afirmar portanto, que muitos dos valores, princípios e objetivos da 

Diplomacia Brasileira como a cordialidade oficial com os vizinhos como elemento 

Identidade nacional do Brasil, a solidariedade, a cooperação sul-sul, a prioridade da 

integração sul-americana para fortalecimento da região, parecem estar num 

momento de rompimento no Peru. Estes valores e componentes da Diplomacia 

Brasileira como representante do Estado Brasileiro no Peru definitivamente não 

estão sendo percebidos ou reconhecidos pela sociedade civil peruana e nos jornais 

deste país a partir de 1997 e mais severamente em 2010 na assinatura deste acordo 

energético.  

A razão é clara: a internacionalização das empresas brasileiras se tornou o objetivo 

maior do atual e último governos Brasileiros, porém sem diretrizes claras, 

alinhamento com o discurso oficial brasileiro e sem conexão com os objetivos e 

planejamento da UNASUL para a região. A internacionalização de grandes 

empresas está sendo a forma concreta que, na prática, o Brasil está materializando 

e assumindo o processo de integração regional colaborando para aprofundar as 

desigualdades regionais, fragilizar o equilíbrio macroeconômico e limitar a expansão 

da demanda interna num mercado sul-americano. Esta percepção está sendo 

registrada pela sociedade peruana, que está construindo uma imagem de um Brasil 

explorador, extrativo dos potenciais energéticos e das riquezas naturais de seus 

vizinhos, como um novo colonizador do século XXI. 

Esta percepção dos países vizinhos como Peru e Bolívia por exemplo, faz com que 

o financiamento brasileiro à integração de instituições supranacionais como a 

UNASUL seja uma ameaça à soberania do país.  

                                                           
17

 Carlos Bedoya diario La Primera – http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/un-debate-

inevitable_78124.html 
18

 Actualidad Ambiental, 2011, disponível em: http://www.actualidadambiental.pe/?p=10721 
19

BIC Bank Information Center, 2010, http://www.bicusa.org/es/Article.11934.aspx 
20

 A autora elaborou uma vasta coleção de matérias que saíram na mídia Peruana, Brasileira a internacional. 

http://www.bicusa.org/es/Article.11934.aspx
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A liberdade de atuação das grandes empresas brasileiras com o atual incentivo e 

apoio do Governo Brasileiro e permissão do Governo Peruano de Alan Garcia 

causou tanta indignação pelas populações locais afetadas pelas obras a ponto de, 

em 2011, serem suspeitas de terem seqüestrado e assassinado um engenheiro da 

Eletrobrás. Parece que é necessário avaliar como a implementação deste acordo 

energético poderá ajudar e não causar maiores problemas no chão. 

c. Considerações Finais 

É certo que nem o caráter universalista da diplomacia brasileira (LESSA, 2010) que 

lida com todos os tipos de raças, credos e cor foi capaz de livrar o Estado Brasileiro 

da percepção negativa e da desconstrução de sua boa imagem internacional por 

parte de setores da sociedade peruana. 

As características, objetivos e princípios de integração regional, cooperação sul-sul, 

solidariedade, cordialidade oficial, governança global, multilateralismo, 

multipolaridade na atuação externa do Brasil enunciadas por Amorim nos oito anos 

do governo Lula parecem não ser as características que estão dirigindo as ações do 

Brasil na sua cooperação energética do Peru. Há forte evidencia de que não são 

estas as características que foram reconhecidas pela sociedade peruana. A atuação 

do Brasil no Peru que resultou em uma intervenção em sua política energética 

nacional é percebida como uma atuação intervencionista pela sociedade peruana e 

não de cooperação. 

O comportamento do Estado Brasileiro ao incentivar e favorecer a atuação das suas 

grandes empresas de maneira exploratória do potencial energético e ao que parece, 

de maneira desiquilibrada, em seu país vizinho rompeu com um padrão histórico de 

conduta da política externa. Este rompimento começou a ocorrer aproximadamente 

em 2000 durante o crescimento das empresas brasileiras no exterior e chegou no 

seu ápice no ano de 2010 com graves denúncias aqui relatadas. Esta ruptura 

ocorreu pela ausência de construção conjunta com as partes envolvidas, um 

mecanismo de governança. 
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A atuação externa do Brasil facilitando e impulsionando o investimento, participação 

e financiamento de obras no Peru pelas empresas e pelo banco público BNDES 

parece não refletir o interesse da maioria da população brasileira, mas sim os 

interesses dos sócios destas empresas, que aumentam seus lucros na medida da 

sua expansão exitosa de conquistas de novas obras. 

Atualmente no Brasil, infelizmente há uma forte tendência da diplomacia brasileira 

ser suscetível aos interesses das grandes empresas brasileiras em aumentar sua 

internacionalização, principalmente tendo em vista a orientação do BNDES e MIDIC. 

É importante lembrar que existem estudos que afirmam que aproximadamente 20% 

da energia gerada através no Brasil é desperdiçada em suas linhas de transmissão 

(WWF/Unicamp, 2009). A este respeito, o discurso de Lula durante sua campanha 

em 2002 era para investir na eficiência da transmissão de energia ao invés de criar 

novos centros de geração de energia. Não se sabe porque houve uma mudança de 

posição no governo após a posse. 

Para evitar e dirimir possíveis conflitos decorrentes destas relações bilaterais, a 

criação de um instrumento de governança comum, como um Fórum, Conselho ou 

Parlamento é urgente. O Brasil, por ser o ator impulsionador de vários tratados 

bilaterais e possuir fronteiras com quase todos os países da América do Sul deveria 

liderar a criação deste instrumento. 

A liderança para criar este instrumento de governança, desde que bem 

representado, tem o poder de resgatar a confiança, credibilidade com a sociedade 

civil peruana embutindo coerência com o seu discurso oficial na região e 

efetivamente lançar o Brasil como um ator mais influente no cenário global. Isto 

poderá aumentar a confiança na política externa do Estado Brasileiro dos Povos e 

Estados sul-americanos em relação às razões para integração regional energética. 

Por fim, vale mencionar que qualquer possibilidade de o Brasil vir a ser um ator 

relevante na definição dos rumos do século XXI dependerá de sua capacidade de 

articular um pólo dinâmico, democrático e sustentável de desenvolvimento na 

América do Sul. 
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