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Encontra-se em curso uma campanha mundial para que os fundos de pensão e muitos outros retirem os
seus investimentos do petróleo e dos combustíveis fósseis em geral. A campanha se apoia nos já mais do
que comprovados efeitos e riscos das mudanças climáticas, que a cada dia preocupam mais o próprio
mundo dos negócios. O sucesso desse tipo de iniciativa deve parecer improvável ou mesmo irracional
para aqueles que acreditam que o "capitalismo" é o responsável por todos os problemas do mundo, mas
torna-se bastante mais provável diante dos números que indicam que os preços do petróleo não voltarão a
subir e que o endividamento ou a redução das margens da atividade petroleira tendem a aumentar.
A última grande pancada na cara da indústria petroleira foi anunciada agora, com a decisão da Fundação
Bill e Melinda Gates de vender US$ 187 milhões em ações da British Petroleum (o cursor nos trechos
sublinhados leva às fontes das informações). A decisão foi tomada exatamente no quadro dessa
campanha, por razões éticas. Bill Gates afirmou que a venda de ações nas empresas de carvão, petróleo e
gás é uma "falsa solução" para as mudanças climáticas, mas os investimentos da Fundação nesses setores
caiu 85% desde 2014. Anteriormente, a Fundação já havia vendido US$ 824 milhões em ações na Exxon
Mobil (que se encontra sob investigação nos EUA por ter "mentido aos investidores" sobre as potenciais
consequências das mudanças climáticas).
Gates tem razão quando afirma que apenas o desinvestimento em petróleo não é uma solução para as
mudanças climáticas. Há necessidade de que o capital se mova rapidamente na direção da eficiência
energética e das energias renováveis. E e isso já vem acontecendo nos países sérios - leia-se, aqueles que
pensam no médio e longo prazo, com estratégias e políticas públicas consistentes. Em 2015, o
crescimento das fontes renováveis nos EUA superou o crescimento das fontes fósseis.
Na mesma semana em que o último movimento da Fundação Gates foi anunciado, duas grandes
universidade inglesas fizeram anúncios semelhantes: as universidades de Newcastle e de Southampton
anunciaram planos de mudar o rumo de seus investimentos, passando a fazê-los através de fundos que,
entre outras coisas, respeitem Princípios para Investimentos Responsáveis da ONU.
Para melhor compreender o peso dessas iniciativas, vale lembrar que as grandes universidades inglesas e
norte-americanas são basicamente financiadas através de endowements, isto é, doações feitas ao longo de
suas histórias por instituições e pessoas. Essas doações são intocáveis e as universidade são sustentadas
pelos rendimentos de suas aplicações, feitas através de empresas de gestão de recursos financeiros.
Um dos aspectos curiosos desse tipo de movimento - o desinvestimento no setor do petróleo - é o fato de
ter sido originalmente lançado pelo jornal diário com a melhor cobertura de temas ambientais do mundo,
o The Guardian, que há já bastante tempo iniciou uma campanha denominada "Mantenha-o no solo" (ou
no subsolo), referindo-se ao petróleo. A página da campanha sempre é muito interessante, com notícias
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sobre os avanços na área de energias renováveis e das iniciativas de desinvestimento em atividades que
exploram combustíveis fósseis.
Desde então, grandes fundos de pensão vêm retirando os seus investimentos da área de combustíveis
fósseis em muitos países altamente desenvolvidos, culminando com a aprovação de uma lei, na
Califórnia, impondo esse tipo de decisão ao maior fundo de pensão do mundo. Os congressistas do estado
concluíram que seria muito arriscado para os aposentados se os seus fundos de pensão mantivessem
recursos financeiros nessa área.
Movimentos defendendo o desinvestimento têm se espalhado por vários estados norte-americanos, assim
como universidades inglesas e outros países.

***
Em meio a essas variadas iniciativas e avanços, vale um questionamento sobre o que está fazendo o
Brasil? Considerados os diferentes custos de extração do petróleo, é difícil compreender que alguém
ainda aposte no pré-sal, exceto às expensas do bolso dos brasileiros, dos imensos prejuízos à economia do
país, e de um nacionalismo de algibeira.
De fato, os investimentos de capital para extração de petróleo em terra e no mar variam imensamente,
indo de US$ 3 até US$ 40 milhões para o primeiro caso (em terra) e valores 15 a 20 vezes maior para o
petróleo off-shore. As plataformas mais baratas para extração de petróleo em alto mar custam em torno de
US$ 200 milhões, enquanto a decisão da Petrobras de parar de alugar plataformas e fabricar as suas
próprias elevou o preço das suas, em 2015, para US$ 900 milhões.
Não é hora de uma mudança de rumos, arquivando ideologias auto-denominadas "de esquerda"?
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