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Líder indígena Andwa participa de protesto em El Coca, no Equador, no aniversário de um
ano do derramamento de óleo de 7 de abril de 2020 nos rios Coca e Napo, que ainda não
foi devidamente reparado. Foto: Amazon Watch
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Indígena Kukama surge de um canal em direção ao rio Marañon depois de trabalhar perto do local de um recente derramamento de óleo, no norte da
Amazônia peruana. 2013. Foto: Amazon Watch/Caroline Bennett

SUMÁRIO EXECUTIVO
“Tenho grande otimismo sobre o futuro do capitalismo e sobre a saúde da economia futura – não apesar da
transição energética, mas por causa dela”. Assim se expressou o CEO da BlackRock, Larry Fink, em uma
carta aos investidores em janeiro de 2021. Fink sabe bastante sobre capitalismo: a empresa que ele preside
controla mais capital a favor de investidores do que qualquer outra empresa de gestão de ativos no mundo.
É por isso que suas opiniões sobre investimentos e mudança climática viram notícia, como tem ocorrido nos
últimos dois anos, com a divulgação pública de suas cartas.
No entanto, os Povos Indígenas que vivem na Amazônia contam uma história diferente, uma história de rios e
florestas contaminados por derramamentos de óleo e áreas de floresta desmatadas sem qualquer notificação,
muito menos consentimento, daqueles que lá habitam há milhares de anos. As empresas de gestão de ativos
se tornaram parceiras silenciosas da exploração da floresta tropical por empresas de combustíveis fósseis,
e têm feito muito pouco para detê-la, apesar das afirmações públicas de apoio à transição mundial para a
energia limpa.
A perfuração de petróleo na Amazônia representa uma ameaça tripla: ela abala os biomas delicados e
diversificados da floresta tropical; prejudica o território natural e os modos de vida dos Povos Indígenas; e
contribui com a mudança climática, seja ao destruir uma das maiores responsáveis pelo ciclo de sequestro
de carbono do mundo, seja ao gerar ainda mais carbono quando o combustível é queimado. A extensa região
amazônica – similar em tamanho ao território continental dos Estados Unidos – absorve cinco por cento das
emissões mundiais de carbono a cada ano. A Amazônia Ocidental, que abrange partes do Equador, Peru
e Colômbia, tem uma diversidade particular, abrigando ecossistemas próprios, uma parte significativa das
espécies animais e vegetais do mundo, além de territórios de quase duas dezenas de nacionalidades de
Povos Indígenas. Mas essa terra está sob ameaça crescente, com mudanças políticas contribuindo para o
desmatamento e o aumento da exploração das empresas petrolíferas.
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Essas empresas precisam de investimentos para operarem e expandirem, e grande parte desses recursos
vêm de grandes empresas de gestão de ativos. As gestoras de ativos investem trilhões de dólares
representando milhares de clientes por meio de fundos comandados por um “índice”, ou carteira, formado
por diversas empresas. As gestoras de ativos afirmam que esses fundos são gerenciados “passivamente”,
ou seja, administrados por algoritmos de computador, e não por pessoas. As gestoras de ativos e, portanto,
os investidores, supostamente não podem excluir as empresas que fomentam a destruição da Floresta
Amazônica.
A Amazon Watch já investigou o papel de corporações globais e bancos sediados nos Estados Unidos e na
Europa no financiamento das atividades do setor petrolífero na Amazônia e seus anúncios de compromissos
com a sustentabilidade. Agora, voltamos nosso foco para a atuação das três principais gestoras de ativos
do mundo: BlackRock, Vanguard e State Street. Juntas, essas empresas controlam quase US$ 20 trilhões
em investimentos, alimentados pela popularidade crescente dos fundos de índice, o que confere a essas
empresas impacto expressivo nos mercados financeiros, além de maior responsabilidade. A Amazon Watch
analisou os investimentos dessas gestoras em empresas de petróleo que operam três concessões na
Amazônia Ocidental e em outras partes da região.
~~ A BlackRock detém pelo menos US$ 1,2 bilhão em títulos de dívidas e US$ 252,2 milhões em
participação acionária nas operações de petróleo da Amazônia com as empresas investigadas neste
relatório, e mais de US$ 30,2 bilhões em participações em participação acionária e títulos de dívida
de empresas de petróleo que operam na Amazônia.
~~ A Vanguard detém pelo menos US$ 301,7 milhões em títulos de dívida e US$ 201,7 milhões em
participação acionária nas empresas ligadas às concessões de petróleo descritas neste relatório, e
US$ 12,3 bilhões em participação acionária e títulos de dívida de empresas petrolíferas que operam
na Amazônia.
~~ A State Street tem US$ 1,8 milhão em títulos de dívida e mais de US$ 17,7 milhões em participação
acionária nas empresas petrolíferas analisadas neste relatório, e mais de US$ 3,1 bilhões em
participação acionária e títulos de dívida de empresas petrolíferas que operam na Amazônia.
Embora CEOs como Fink se comprometam publicamente a combater a mudança climática, está claro
que essas Três Grandes gestoras de ativos têm contribuído com a destruição da floresta, com danos à
biodiversidade e com violações dos direitos indígenas. Para realmente cumprir suas promessas, as Três
Grandes devem tomar estas cinco medidas essenciais em 2021:

X

Excluir dos fundos ativos empresas
que prejudicam a Amazônia e
o clima

Promover os direitos humanos
e indígenas

Expandir o envolvimento e a
votação em favor do clima

Oferecer, como padrão, fundos
seguros para a Amazônia e para
o clima

Adotar um padrão climático global
de base para fundos ESG
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Floresta tropical da bacia do rio Corrientes vista da comunidade Achuar de Nueva Jerusalém, no meio do Bloco Petrolífero 1-AB. 2006.
Foto: Amazon Watch

A AMAZÔNIA: FONTE DE VIDA SOB AMEAÇA DA
PRODUÇÃO PETROLÍFERA
A destruição da Floresta Amazônica constitui uma ameaça à humanidade e aos sistemas naturais dos quais
ela depende.
A bacia amazônica – a floresta tropical que circunda o rio Amazonas – compreende 40% da América do Sul,
presente em nove países, sendo que cerca de 60% dela se localiza no Brasil. Essa região abarca quase 6,5
milhões de quilômetros quadrados – quase o mesmo tamanho do território continental dos Estados Unidos
– e possui um ecossistema pluvial próprio, criado por meio de “rios voadores”, correntes de ar invisíveis que
carregam o vapor da água das chuvas e dos corpos d’água de volta para a floresta. Ela provê, ainda, chuva
para os países vizinhos da América do Sul.1 A bacia também é considerada um bioma por conta de sua
extraordinária biodiversidade: cerca de 30% das espécies de plantas e animais do mundo se situam lá, mais do
que em qualquer outro ecossistema do planeta.2 A Amazônia ocidental contém ecossistemas particularmente
singulares, criados pelos inúmeros igarapés e rios que desembocam no colossal rio Amazonas. A floresta
nesta região também abriga mais de vinte nacionalidades de Povos Indígenas, vários dos quais vivem em
isolamento voluntário, com línguas, culturas e modos de vida próprios.3
Embora a degradação ambiental seja uma afronta independentemente de onde ocorra, o papel da Floresta
Amazônica na regulação de padrões climáticos críticos que afetam todo o planeta faz com que toda ameaça
à sua estabilidade seja existencialmente problemática. Alguns especialistas afirmam que a Bacia Amazônica
está se aproximando rapidamente de um “ponto de inflexão” em que o desmatamento, já tendo abalado o
bioma, mudará permanentemente faixas de floresta tropical em áreas semelhantes a savanas.4 Nesse ponto,
a Amazônia se tornaria um acelerador da mudança climática.
Desde que teve início a extração industrial em grande escala na Amazônia na década de 1960, grandes
parcelas da floresta tropical foram desmatadas para ceder lugar à pecuária, à agricultura e a indústrias
extrativas, como mineração e petróleo. A indústria petrolífera é um grande motor do desmatamento na
Amazônia ocidental, seja diretamente, derrubando árvores com o intuito de abrir áreas de floresta para
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operações petrolíferas, quanto por meio da construção de novas estradas que facilitam o acesso à floresta
para outras indústrias extrativas, como o agronegócio e a mineração, que, por sua vez, intensificam ainda mais
o desmatamento. A grande maioria da extração de petróleo na Amazônia ocorreu na parte ocidental da Bacia,
predominantemente no Peru e no Equador.
A instabilidade política e econômica nesses países também acelerou as atividades extrativas. O governo
peruano teve quatro presidentes nos últimos cinco anos, impossibilitando o foco concentrado em ações
ambientais. Embora o Equador tenha conhecido uma relativa estabilidade política nos últimos anos em
comparação com seu passado turbulento, empréstimos irrestritos e gastos do setor público financiados
principalmente pela China, aliados ao colapso do preço do petróleo e a uma pandemia global, aprisionaram o
país em uma camisa de força fiscal, e sem alívio em vista. Os encargos e dívidas, incluindo empréstimos com
pagamento em petróleo encampados pela China, estão impulsionando a expansão da fronteira de extração
de combustível fóssil na floresta tropical intocada e sem estradas, e em Territórios Indígenas titulados,
intensificando o desmatamento, a perda da biodiversidade e as violações dos direitos indígenas.5
Esses inconstantes ventos políticos e econômicos marcaram o início de uma nova crise para a Amazônia.
Apenas em 2020, quase 10.400 km² foram perdidos para o desmatamento.6 O desmatamento é causa e
efeito de várias tendências preocupantes para a floresta. Na última década, a estação anual de queimadas
dizimou um número crescente de quilômetros de floresta – especialmente no Brasil – haja visto que os
incêndios intencionais para remover a vegetação rasteira são cada vez mais utilizados para sacrificar áreas
inteiras de floresta em preparação para a pastagem ou o plantio. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) registrou um pico em incêndios na Amazônia brasileira entre 2015 e 2020. A incidência simultânea de
queimadas com outras atividades danosas ilustra os efeitos combinados da corrupção, extração de recursos
e devastação ambiental.
UM LEGADO DE DEVASTAÇÃO AMBIENTAL
A história da destruição ambiental relacionada ao petróleo na Amazônia Ocidental atravessa gerações. A
extração de combustível fóssil trouxe consigo resíduos tóxicos e petróleo bruto derramado de dutos extensos
e mal conservados, bem como práticas obsoletas de perfuração e queima de gases. Esse problema pode
ser exemplificado pelo caso da Occidental Petroleum, que despejou bilhões de litros de petróleo e água
contaminada na floresta tropical peruana entre 1975 e 2000.7
A cicatriz mais profunda na região, porém, foi feita pela Chevron (com a marca Texaco), que atuou na
Amazônia equatoriana durante mais de 25 anos. Nesse período, a empresa despejou pelo menos 60 bilhões
de litros de petróleo bruto e águas residuais tóxicas nos rios e matas. A empresa perfurou centenas de poços,
deixou para trás quase 1.000 poços de resíduos tóxicos de petróleo e devastou centenas de quilômetros
de florestas para a construção de estradas e oleodutos. Essas práticas geraram taxas elevadas de aborto,
doenças congênitas e câncer nas comunidades da região.8
Povos Indígenas e comunidades camponesas entraram com ações judiciais contra a Chevron, que adquiriu
a Texaco em 2001, mas sua experiência demonstra como os danos ambientais são irreversíveis e como
pode ser difícil responsabilizar as empresas por esses crimes. O processo Aguinda vs. Texaco foi aberto
pela primeira vez em Nova York, em 1993, mas a Chevron lutou para transferir a ação para o Equador. Os
querelantes indígenas reapresentaram a ação no Equador e, em 2011, um tribunal considerou a Chevron
responsável pelos danos e condenou-a a pagar uma multa de US$ 9,5 bilhões. Após recurso, a sentença foi
mantida e confirmada pelos tribunais superiores do Equador.
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A Chevron não cumpriu a sentença e, em vez disso, retirou seus ativos do país, o que obrigou as comunidades
a buscarem o cumprimento da decisão nas operações da Chevron ao redor do mundo. Até agora, a Chevron
impediu a execução da sentença nos tribunais dos EUA, mas os esforços para seu cumprimento fora dos
EUA continuam. Até hoje, a Chevron não pagou um centavo de reparação às suas violações. A empresa
também não forneceu assistência médica ou água potável para as pessoas cujas terras ela maculou.9
Quando a Chevron deixou o Equador em 1992, sua concessão foi assumida pela petrolífera estatal
Petroecuador. Os moradores da floresta tropical, esperando que seu próprio governo tivesse um melhor
histórico em prol da saúde e da segurança, rapidamente se frustraram. A empresa continuou a expandir
a produção de petróleo e a realizar novas explorações, penetrando floresta adentro. Embora empregando
padrões ligeiramente mais elevados, os derramamentos continuam sendo acontecimentos corriqueiros.
Uma série de derramamentos graves em 2020 apontou
os perigos que a floresta tropical e seus habitantes ainda
enfrentam. Em 7 de abril de 2020, o rompimento de dois
oleodutos no norte do Equador despejou mais de 2,5 milhões
de litros de petróleo nos rios Coca e Napo.10 Esse foi o pior
vazamento em 15 anos, deixando 27.000 Kichwa sem água
potável ou peixes, num momento em que a Covid-19 explodia
por todo o país. As comunidades afetadas entraram com
um pedido de liminar de emergência contra o governo e as
operadoras de dutos, a OCP e a Petroecuador, alegando que
ambas violaram seus direitos constitucionais à saúde, a um
ambiente livre de contaminação, e os direitos da natureza. O
tribunal rechaçou a ação, porém, afirmando que seria mais
adequada para um tribunal civil ou criminal em vez de um
tribunal constitucional.11 Geólogos e hidrólogos alertaram
repetidamente que a infraestrutura obsoleta era vulnerável a
eventos como os deslizamentos de terra que precederam os
rompimentos, mas o governo não deu a devida importância.12
Em novembro de 2020, um duto rompido poluiu o rio
Shiripuno, que atravessa diversas comunidades indígenas
Waorani. Segundo consta, o oleoduto teria despejado
petróleo bruto no rio durante semanas antes que a Petrobell,
a empresa brasileira que opera o campo de petróleo e o
oleoduto, iniciasse a despoluição.13
Enquanto isso, o oleoduto Norperuano, há 40 anos em
operação na Amazônia peruana, continua com vazamentos
constantes, o último dos quais derramou mais de 1,2 milhão
de litros de petróleo no rio Mayuriaga.14 Um estudo recente
estimou que 470 derramamentos de óleo ocorreram na
Amazônia desde 2020.15 Além dos derramamentos, da
contaminação tóxica e do desmatamento, a exploração do
petróleo também produz queima de gás metano, capaz de
poluir o ar e a água, conforme argumentado em uma ação
movida em dezembro de 2020 contra a petrolífera chinesa
PetroOriental pelo povo Waorani.16

Obras de manutenção no duto danificado que causou o
derramamento de óleo. As obras são realizadas no alto do
parador conhecido como “El Reventador” na estrada Quito
– Lago Agrio. Foto: Iván Castaneira
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Apesar dos danos causados a suas terras com regularidade alarmante, os Povos Indígenas raramente são
mencionados nos compromissos ambientais, sociais e de governança (ESG) de empresas financeiras e de
companhias extrativas. Essa postura é inaceitável.
A AMEAÇA AOS DIREITOS E AOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS
Os prejuízos aos modos de vida dos Povos Indígenas não é apenas um subproduto da devastação ambiental
– na verdade, uma coisa alimenta a outra. Os Povos Indígenas têm um papel vital na conservação da floresta:
estudos mostram que as terras ancestrais e as terras tituladas pertencentes aos Povos Indígenas também
são as que apresentam maior biodiversidade no planeta.17 Um relatório sobre mudança climática e uso da
terra do Painel Internacional sobre Mudança Climática, publicado em 2019, afirmou que as práticas agrícolas
que incorporam conhecimento Indígena e local são mais eficazes para lidar com desmatamento, perda de
biodiversidade e demais efeitos adversos.18
As Terras Indígenas representam quase metade da Floresta Amazônica, de acordo com um relatório das
Nações Unidas de março de 2021.19 No Brasil, as terras classificadas pelo governo como Territórios
Indígenas ou áreas protegidas compreendem até 1,3 milhão de quilômetros quadrados20, e armazenam 56%
do estoque total de carbono na Amazônia brasileira21. Isso torna a preservação dessas áreas crucial para se
atingir a meta do Acordo Climático de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos
níveis pré-industriais.
As constituições de diversos países amazônicos reconhecem os direitos dos Povos Indígenas. Peru, Equador
e Brasil são signatários da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP),
de 2007, e ratificaram a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e
Tribais (OIT 169). Ambos os instrumentos promovem o direito dos Povos Indígenas de determinar e manter
suas próprias instituições, idiomas e desenvolvimento econômico, e de exercer Consulta e Consentimento
Livre, Prévio e Informado (CLPI) nas decisões sobre o uso de terras.22 No entanto, os governos muitas vezes
interpretam o “C” da sigla CLPI apenas como “consulta”, sem incluir o “consentimento” e, portanto, apenas
informando os habitantes indígenas sobre um local de projeto potencial ou projeto extrativo, em vez de
incorporar essas comunidades ao processo de tomada de decisão, ou de obterem sua permissão.23
Tanto a constituição do Brasil e Peru quanto a do Equador reconhecem os direitos dos Povos Indígenas.24
No entanto, no Peru e Equador as leis e interpretações subsequentes corroeram esses direitos. O governo
do ex-presidente peruano Alejandro Toledo aprovou uma lei em 2006 que teoricamente protegia os direitos
dos Povos Indígenas vivendo em isolamento voluntário, mas incluía uma cláusula que permitia que as
indústrias extrativas continuassem a operar em Terras Indígenas caso produzissem um recurso considerado
de “necessidade pública”25. Os direitos indígenas também são limitados pelo fato de o texto constitucional
do Peru e do Equador conceder direitos minerais subterrâneos a seus respectivos governos.
Embora a constituição do Equador de 2008 preserve o direito à consulta Livre, Prévia e Informada, ela não
reconhece totalmente o direito ao Consentimento, o que é contrário ao padrão internacional apresentado
na UNDRIP. Ademais, o Equador ainda não promulgou leis ou regulamentações para guiar o processo
de consulta, o que significa que as dezenas de concessões de petróleo e mineração, em andamento ou
pendentes, em Territórios Indígenas na última década foram deferidas na ausência de qualquer processo
significativo de consulta, muito menos de consentimento. Isso também preparou o terreno para conflitos
com as comunidades locais e contenções jurídicas, e vários casos atualmente aguardam decisão no Tribunal
Constitucional do país por violações ao direito de consulta.
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O país foi condenado a promulgar a lei ou norma necessárias em 2013 pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos.26 Em 2020, o governo equatoriano propôs uma lei para sistematizar a definição exclusivamente de
consulta do CLPI – eliminando qualquer entendimento de consentimento – em uma jogada que os defensores
acreditam ter o objetivo de atrair investimentos das indústrias extrativas, apesar da oposição de ativistas
indígenas e ambientais.27
Em um relatório divulgado pela Relatora Especial das Nações Unidas sobre os direitos dos Povos Indígenas,
Victoria Tauli-Corpuz, após uma visita realizada ao Equador em 2018, a Relatora escreveu que “não há
mecanismos ou processos adequados que permitam aos Povos Indígenas exercerem [o] direito” ao CLPI.28
Pior ainda, os esforços para fazer valer seus direitos geralmente terminam em repressão violenta e retaliação
jurídica desproporcional. “Tenho visto e observado que os chamados projetos de desenvolvimento violaram
e continuam a violar seus direitos fundamentais”, escreveu Tauli-Corpuz. “Incluem-se aqui seu direito à
autodeterminação, seus direitos territoriais, seu direito a uma participação significativa no processo decisório
e o direito de buscar seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural, entre muitos outros. Além
disso, a imposição desses projetos tem sido associada a casos graves de violência e criminalização contra
todos aqueles que os contestam.”

“

Tenho visto e observado que
os chamados projetos de
desenvolvimento violaram
e continuam a violar seus
direitos fundamentais.
Incluem-se aqui seu direito
à autodeterminação, seus
direitos territoriais, seu
direito a uma participação
significativa no processo
decisório e o direito de buscar
seu próprio desenvolvimento
econômico, social e cultural,
entre muitos outros.”
Relatora Especia de 2014-2020
Victoria Tauli-Corpuz

Vidal Masachi, de 56 anos, sofreu com diversos problemas de saúde por viver nas proximidades da Estação SurOeste. Foto: Amazon Watch
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ESTUDIOS DE CASO

BLOCO 8,
PERU
Território dos povos Kukama,
Achuar e Kichwa
Criança brinca no quintal compartilhado da comunidade indígena Kukama, em San Pedro, no norte da Amazônia peruana. A região é marcada por
operações petrolíferas, ligadas principalmente à estatal Petroperu. Foto: Amazon Watch/Caroline Bennett

O Bloco 8 é uma concessão de petróleo localizada em Loreto, uma província de 368.000 km² situada na
Floresta Amazônica no nordeste do Peru. Loreto é a terra natal de vários Povos Indígenas, incluindo os
Kukama, os Achuar e os Kichwa. Suas terras e sua saúde sofreram imensamente desde que a indústria
petrolífera iniciou suas operações na região na década de 1970. Em 2007, o povo Achuar entrou com uma
ação contra a Occidental Petroleum, em um tribunal da Califórnia, em busca de compensação pelos anos
de graves problemas ambientais e de saúde causados pela empresa, que despejou bilhões de toneladas de
lixo tóxico e derramou milhões de litros de petróleo na floresta tropical ao longo de 25 anos de operação. A
Occidental pagou milhões de dólares em um acordo com os Achuar, mas não chegou a reparar os estragos.
Desde então, outras empresas de petróleo continuam violando os direitos dos Povos Indígenas da região.29
O Bloco 8 foi arrendado pela primeira vez em 1996, quando a Petroperú pertencia e era administrada
pelo governo peruano.30 A Petroperú iniciou a privatização de seus ativos de petróleo na década de 1990,
incluindo refinarias, uma fábrica de lubrificantes derivados de petróleo e o Oleoduto Norperuano. A petrolífera
argentina Pluspetrol assumiu a concessão dos Blocos 8 e 192 (conhecido anteriormente como IAB) em
2000, e formou a subsidiária Pluspetrol Norte para gerenciá-los.
China National Petroleum Co. A China National Petroleum Co. (CNPC) adquiriu 45% de participação na
Pluspetrol Norte em dezembro de 2003 – na época, a empresa produzia 68% do petróleo peruano.31 A ação
da estatal CNPC fez parte de um esforço da China em garantir fontes de energia além de suas fronteiras,
uma missão que se estendeu da África Ocidental à Ásia Central, passando pelos países vizinhos ao Peru,
Venezuela e Equador. A CNPC fez investimentos extras no Peru, incluindo dois blocos exploratórios na costa
peruana do Pacífico, e firmou um contrato em dezembro de 2006 no valor de US$ 83 milhões com o governo
peruano para a exploração de petróleo e gás natural no Bloco 58, uma extensa concessão na região sudeste
do país. Em 2016, a CNPC anunciou uma descoberta substancial de gás natural naquela região.32
A CNPC possui um histórico de irregularidades ambientais nos países onde atua. No Chade, país da África
Ocidental, o governo aplicou uma multa de US$ 1,2 bilhão na CNPC por despejar petróleo bruto e não
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proteger os trabalhadores encarregados da limpeza.33 A Pluspetrol Norte também tem um histórico ambiental
desastroso no Peru, tendo supostamente despejado tanto petróleo bruto e água de escoamento tóxica na
terra que a quantidade de metais pesados no sangue dos residentes locais excede os padrões globais, sendo
possivelmente responsável pelos níveis estatisticamente altos de abortos espontâneos e outros problemas
de saúde na região.34 A Pluspetrol também se esquiva de pagar impostos ao governo peruano, registrando a
empresa na Holanda, o que levou várias ONGs em todo o mundo a apresentar queixas contra a empresa em
2020 por violar os Princípios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
para Empresas Multinacionais.35
Em junho de 2008, ativistas indígenas ocuparam a infraestrutura de petróleo do Bloco 8 para protestar
contra a incursão ininterrupta de empresas petrolíferas em suas terras, explorando cláusulas de escape
na lei de 2006 destinadas a proteger as terras dos Povos Indígenas que viviam em isolamento voluntário
(consulte a seção anterior para mais informações). No ano seguinte, grupos ativistas começaram a bloquear
o oleoduto Norperuano, forçando a Pluspetrol Norte a interromper a produção. Manifestantes e ativistas
ao redor do mundo pediram que o setor privado retirasse os investimentos, mas a indústria resistiu. Os
protestos continuaram na década seguinte, concentrando-se nos Blocos 8 e 192.36 Em 2012, o ministério
do meio ambiente do Peru estipulou uma multa de US$ 10 milhões contra a Pluspetrol por não cumprir seus
compromissos de remoção dos resíduos, mas a empresa processou a agência em retaliação, obtendo um
adiamento nos tribunais superiores do país.37
Em 2014, o Ministério do Meio Ambiente peruano declarou uma emergência ambiental na bacia do rio
Marañón, alegando que “a área analisada contém níveis [de poluição] de risco significativo à vida, à saúde da
população e ao meio ambiente, o que constitui um dano ambiental expressivo”.38
Em dezembro de 2020, a Pluspetrol Norte declarou insolvência financeira, abandonando a concessão do
Bloco 8. Ao que consta, a empresa faliu por conta dos passivos ambientais que resultaram das operações
do Bloco 192 até 2015.39 A Pluspetrol contestou as penalidades, alegando que os danos foram causados
por operadoras anteriores, para consternação da sociedade civil peruana.40 A estatal Petroperú anunciou que
assumirá as operações do Bloco 8, mas que busca um parceiro do setor privado.
Agora, os direitos de operação do Bloco 8 estão novamente em licitação, junto com outras sete concessões,
com 640 milhões de barris de reservas comprovadas de petróleo, segundo estimativas. Grupos da sociedade
civil e alguns observadores da indústria questionaram por que o governo de Francisco Sagasti se apressou
em colocar as concessões em licitação quando as ofertas provavelmente serão baixas devido à queda no
preço do petróleo e às incertezas políticas.41 Uma resposta pode estar no fato de o presidente da Perupetro,
encarregado de supervisionar o processo de licitação, ser ex-gestor do CNPC. Isso pode dar à empresa uma
vantagem desleal, ao garantir seu controle sobre as concessões antes que um novo governo se instale no
país após o segundo turno presidencial, em junho de 2021.42
As Três Grandes detêm mais de US$ 80 milhões em títulos de dívida da CNPC. A BlackRock possui
US$72,3 milhões da dívida da empresa, a Vanguard, US$ 9,2 milhões e a State Street, US$ 1,6 milhão.
Embora a BlackRock tenha se despojado de US$ 893 milhões em ações da CNPC em 2019, os seus
títulos de dívida a empresa aumentaram acentuadamente, inicialmente de US$ 19 milhões em fins de 2019.
(Nenhum dado em relação à participação acionária ou títulos de dívida foi encontrado para a Pluspetrol, e
suas ações não são negociadas publicamente).
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BLOCO 28
EQUADOR
Território do povo Kichwa
Un arroyo atraviesa la Amazonía ecuatoriana. Foto: Amazon Watch

O Bloco 28 localiza-se na via de acesso à Amazônia central do Equador. Trata-se de uma extensa área de
concessão de petróleo, com mais de 155.000 km² , que se sobrepõe a Terras Indígenas ancestrais, Territórios
Indígenas titulados, cidades de pequeno porte e uma grande cidade. É onde a cordilheira dos Andes encontra
a Amazônia e onde os principais rios convergem para formar as cabeceiras do caudaloso rio Amazonas. O
bloco estende-se por três províncias e os territórios titulados de 73 comunidades indígenas Kichwa, bem
como 43 comunidades campesinas e a cidade de Puyo, com 50.000 habitantes. Todos dependem dos rios
locais para abastecimento de água potável.43 Os Povos Indígenas cujos territórios titulados são sobrepostos
pelo Bloco 28 não foram devidamente consultados, nem consentiram que perfurações sejam realizadas
nessa região.
A concessão também avança sobre a bacia hidrográfica do Alto Pastaza, localizada nas cabeceiras do rio
Pastaza. A bacia hidrográfica, declarada um “Presente para a Terra” pela World Wildlife Federation em 2003,
abriga mais de 190 espécies de plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo.44 Ao
leste encontram-se cadeias de montanhas que formam as bordas da Bacia Amazônica. A precipitação nas
montanhas e no sopé é escoada para uma infinidade de cabeceiras dos rios Napo e Pastaza, que servem
como importantes mananciais para os povos Kichwa.45
O governo equatoriano concedeu o Bloco 28 em 2015 a um consórcio de empresas estatais, incluindo
a equatoriana Petroamazonas, a chilena Enap Sipetrol (ENAP) e a Belorusneft, a estatal de petróleo da
Bielorússia.46 Naquela época, a Petroamazonas era uma das duas empresas petrolíferas estatais do Equador,
juntamente com a Petroecuador.47
O governo e o setor parecem esperar que o Bloco 28 não apenas reverta o declínio da produção de petróleo
no país, mas também ajude a expandir sua presença na região central da Amazônia. Essa expansão incluiria o
aumento da infraestrutura e da conectividade ao sistema de gasodutos, incentivando assim uma exploração
mais profunda nas florestas remotas e sem acesso terrestre.
Porém, a oposição de Povos Indígenas e residentes de comunidades é generalizada. Habitantes da
província de Pastaza afirmam que a exploração anterior do petróleo causou prejuízos à bacia hidrográfica
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e, consequentemente, ao seu acesso à água potável. Um manifesto assinado pelos habitantes e enviado
ao governo equatoriano em 2018 declarava que “a água e os recursos naturais não são negociáveis com
nenhuma empresa transnacional de petróleo, porque nós somos os defensores da água, e nossas terras
deram origem às bacias hidrográficas que alimentam o grande rio Amazonas. Nós vamos defender isso até
o fim”.48
A Confederação das Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana (CONFENIAE), organização
Indígena que representa as 11 nacionalidades da Amazônia equatoriana, publicou uma declaração em 2019
criticando os acordos econômicos secretos do governo com instituições financeiras internacionais; contratos
da indústria extrativa que priorizam lucros para governos estrangeiros no lugar de benefícios aos cidadãos; e
a ausência de Consulta e Consentimento Livres, Prévios e Informados (FPIC) em relação a concessões de
petróleo, mineração, hidrelétricas e madeireiras. “Nossos territórios e direitos encontram-se permanentemente
ameaçados pela ganância, destruição e exploração dos recursos naturais por parte do governo, com muitos
de nossos povos em risco de extermínio”, ressalta a declaração.49
A preocupação com o projeto vem crescendo. Em uma assembleia na província de Pastaza realizada em 27 de
março de 2021, centenas de pessoas representando 32 comunidades instaram as empresas a desistirem do
projeto e solicitaram que o governo cancele a concessão, prometendo processos judiciais futuros. “Nós nos
declaramos uma província livre do extrativismo e reiteramos nossa rejeição histórica à extração de recursos
não renováveis em nosso território. [Nós], a Assembleia da Província de Pastaza, dizemos não à expansão
da fronteira petrolífera e não permitiremos que as atividades exploratórias sejam realizadas pelo consórcio
Bloco 28, pois representa uma ameaça à natureza, às nossas bacias, aos nossos territórios ancestrais e ao
desenvolvimento de toda a província”.50
Juntas, a BlackRock e a Vanguard administram US$ 1,2 bilhão em investimentos na ENAP e na
Petroamazonas. (Nenhuma informação em relação à participação acionária ou títulos de dívida foi encontrada
a respeito da Belorusneft). A BlackRock controla mais de US$ 35 milhões em títulos de dívida da ENAP e US$
1,1 bilhão em títulos de dívida da Petroamazonas – 2,4% da dívida em aberto da empresa. A Vanguard detém
mais de US$ 161 milhões em títulos de dívida da ENAP e mais de US$ 130 milhões em títulos de dívida da
Petroamazonas. A State Street, por sua vez, possui US$ 200 mil em títulos de dívida da ENAP.

“

“Nossos territórios e
direitos encontramse permanentemente
ameaçados pela
ganância, destruição e
exploração dos recursos
naturais por parte do
governo, com muitos de
nossos povos em risco
de extermínio”
2019 CONFENIAE Statement

Marco Grefa e Norma Andi, da comunidade Sani Isla, afetada pelo derramamento de óleo causado pelo rompimento dos oleodutos SOTE e
OCP, que impactou a população que vive às margens do rio Napo. Foto: Iván Castaneira/Agência de Notícias Ecológicas Tegantai
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BLOCO 95,
PERU
Território dos Kukama, Matsés,
entre outros
Achuar protestam contra a PetroPeru 2013 Foto: Amazon Watch

O Bloco 95 localiza-se no distrito de Puinahua, na província peruana de Requena, que fica no extremo leste do
departamento de Loreto, na fronteira com o Brasil. O distrito ocupa uma parte exuberante da Bacia Amazônica,
entre duas reservas naturais do país. A área abriga um tipo de floresta protegida devido ao transbordamento
de riachos e rios que ocorre durante a estação chuvosa, o que contribui para uma rica biodiversidade.51 O
bloco se sobrepõe ao território dos Kukama, cuja língua está “profundamente ameaçada” de acordo com o
Arquivo de Línguas Ameaçadas, além de áreas em que Povos Indígenas vivem em isolamento voluntário.52
Reconhecendo a necessidade de proteger os Povos Indígenas que vivem em isolamento voluntário, como
os Matsés, os Remo (Isconahua), os Marubo e outros povos ainda não identificados, o Ministério da Cultura
do Peru criou, em abril de 2021, a Reserva Indígena Yavarí Tapiche,53 17 anos após ela ter sido inicialmente
proposta.54 A Reserva Yavarí Tapiche se situa ao longo da fronteira com o Brasil e abrange uma área de mais
de 10 mil hectares. Ela faz fronteira com o Bloco 95 e sobrepõe-se a duas outras concessões de petróleo
atualmente inativas, os Blocos 135 e 137.55 A Reserva Yavarí Tapiche localiza-se ao longo da fronteira com o
Brasil e abrange mais de 1 milhão de hectares. Ela faz fronteira com o Bloco 95 e se sobrepõe a duas outras
concessões de petróleo atualmente inativas, os Blocos 135 e 137. Grupos indígenas e de defesa dessas
comunidades denunciaram a contradição entre a suposta proteção aos Povos Indígenas que vivem em
isolamento voluntário e as concessões ativas de petróleo,56 contradição que o Ministério precisará enfrentar
no desenvolvimento do plano de proteção necessário à reserva.
Em 2011, apenas dois anos antes do início das discussões envolvendo a Reserva Yavarí Tapiche, o governo
peruano concedeu uma participação majoritária no Bloco 95 para a Gran Tierra, uma empresa canadense
criada para se concentrar na exploração e produção na Colômbia e no Equador.57 Em 2017, outra empresa
canadense, a PetroTal, assumiu o comando do bloco, embora a Gran Tierra mantivesse uma participação de
quase 50% na PetroTal até janeiro de 2021.58
O campo de petróleo de Bretana, que produz boa parte do petróleo do Bloco 95, foi local de recentes
protestos liderados pelos Kukama, que contestam a incursão da exploração de petróleo em suas terras ao
mesmo tempo em que lhes são negados serviços básicos de saúde e educação. De acordo com o Instituto
Nacional de Estatística e Informação do Peru, apenas 45% da população de Loreto tem acesso à água
potável, e apenas metade dela tem acesso diário à água.59
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Esses protestos tiveram uma virada trágica em agosto de 2020, quando três integrantes do povo Kukama
foram mortos, e uma dezena de outros manifestantes e três policiais ficaram feridos. Teria havido uma
tentativa, pelos ativistas, de ocupar a infraestrutura do campo de Bretana para protestar contra a falta de
serviços de enfrentamento à pandemia naquela área. Como ocorre em muitas comunidades indígenas por
toda a Amazônia, a região de Loreta foi severamente atingida pela Covid-19. Entre suas demandas estavam
o fornecimento de eletricidade 24 horas por dia, hospitais rurais adequados e um fundo dedicado de dez
por cento dos lucros do petróleo para projetos de segurança alimentar, água e saneamento.60 Mais de 400
Kukama vindos de 18 comunidades entraram no campo de Bretana, armados apenas com lanças e flechas.61
Policiais despachados ao local para reprimir o protesto usaram gás lacrimogêneo contra os manifestantes
e, em determinado momento, abriram fogo.62 Essas vítimas somam-se às dezenas de defensores ambientais
indígenas mortos na região amazônica nos últimos dois anos.63
A BlackRock possui ações com valor superior a $2,5 milhões da PetroTal, a única empresa
envolvida na exploração do Bloco 95.

Às margens de Cuninico, uma comunidade indígena Kukama vista do rio Marañon, no norte da Amazônia peruana. Em um período de apenas seis
meses em 2013, cinco derramamentos de óleo foram causados por rompimentos no oleoduto da Petroperu no norte do Peru, contaminando aldeias
locais e ameaçando seus meios de vida. Foto: Amazon Watch
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BLOCO 43,
PARQUE
NACIONAL
YASUNÍ,
EQUADOR
Território dos Kichwa, Waorani,
Tagaeri e Taromenane
Queimadores de gás da indústria petrolífera e dutos de transporte. Foto: Iván Castaneira/Agência de Notícias Ecológicas Tegantai

Uma das joias da Amazônia equatoriana, o Parque Nacional Yasuní está à mercê da destruição arrebatadora
perpetrada pela extração do petróleo. A atividade petrolífera ameaça não apenas um dos lugares com maior
biodiversidade do mundo, mas também a vida dos Povos Indígenas, entre os quais estão os últimos povos
conhecidos do país que vivem em isolamento voluntário, os Tagaeri e os Taromenane.
A estatal equatoriana Petroecuador anunciou, em março de 2021, que estava avançando com um plano
acelerado de perfuração que visa incorporar oito poços ao seu campo de petróleo Tambococha, que já
conta com 62 poços.64 O plano também inclui 72 poços adicionais no campo de Ishpingo e uma usina de
beneficiamento no campo de Tiputini.65
No total, são cerca de 651 poços planejados para os campos de Ishpingo, Tambococha e Tiputini (ITT),
que compõem o Bloco 43, uma das concessões de petróleo de maior produção no país.66 As reservas
ficam próximas do Parque Nacional Yasuní, uma reserva da biosfera da UNESCO e uma das áreas de maior
biodiversidade do planeta.67
Os últimos Povos Indígenas conhecidos que vivem em isolamento voluntário no Equador, os Tagaeri e os
Taromenane, vivem dentro da Yasuní, assim como as comunidades dos povos Kichwa e Waorani. A Comissão
Interamericana de Direitos Humanos denominou os Tagaeri e os Taromenane – famílias pertencentes à nação
Indígena Waorani – “povos do ecossistema” por sua dependência do meio ambiente ao seu redor. Essa
dependência os torna física e socialmente vulneráveis a qualquer distúrbio a esse ecossistema.68 A Comissão
encaminhou recentemente à Corte Interamericana um caso envolvendo os Tagaeri e os Taromenane por
violações aos direitos desses grupos e pela omissão do governo em protegê-los de ameaças externas,
incluindo-se a extração de petróleo.69
Oito concessões de petróleo se sobrepõem à Reserva Yasuní inteira. Inicialmente, o ex-presidente Rafael
Correa procurou manter os combustíveis fósseis no solo nos campos da ITT em troca de compensação
internacional. Correa citou a importância de proteger a biodiversidade do parque, reconhecida mundialmente,
e os direitos dos nômades Tagaeri e Taromenane como incentivo por trás de seu plano, bem como atenuar as
mudanças climáticas. Porém, quando a cooperação internacional esperada não se concretizou, ele anulou a
iniciativa e entregou o bloco à Petroecuador, que iniciou as sondagens em 2016.
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Desde então, integrantes do povo Waorani entraram com ações judiciais para deter a expansão da indústria
petrolífera. Uma ação judicial histórica dos Waorani interrompeu os planos do governo para uma nova
extração no vizinho Bloco 22 e abriu o precedente legal dos direitos indígenas ao consentimento, ao território
e à autonomia em todo o país. A vitória teve implicações importantes para qualquer licitação do governo no
que diz respeito a novos blocos de petróleo ou expansão em Territórios Indígenas. A campanha dos Waorani
também conquistou um reconhecimento significativo junto à opinião pública: Nemonte Nenquimo, presidenta
da Federação dos Waorani de Pastaza, foi eleita uma das 100 “pessoas mais influentes” pela revista Time em
2020, e ganhou o Prêmio Goldman de Meio Ambiente, o equivalente ambiental do Prêmio Nobel da Paz.70
Até a publicação deste relatório, a estatal Petroamazonas é a única operadora registrada no
Bloco 43. A BlackRock detém mais de US$ 1,1 bilhão em títulos de dívida da Petroamazonas –
2,4% da dívida total em aberto da petroleira – e a Vanguard, mais de US$ 130 milhões.

Brilho de manchas de óleo na superfície do rio Marañón, no norte da Amazônia peruana. Em um período de seis meses em 2013, cinco
derramamentos de óleo distintos ocorreram por conta de rompimentos no oleoduto da Petroperu, no norte do Peru. A empresa declarou o local
“reparado”. Foto: Amazon Watch
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A EXPANSÃO DA FRONTEIRA DO PETRÓLEO
AMAZÔNICO NO BRASIL
Embora a Amazônia brasileira não tenha o mesmo histórico de produção de petróleo
se comparada à Amazônia ocidental, o atual governo brasileiro está buscando expandir
a perfuração na floresta. Em dezembro de 2020, a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) leiloou diversas concessões onshore e offshore (em terra
e no mar) para exploração petrolífera, 16 das quais localizadas na Floresta Amazônica.71
A empresa brasileira Eneva obteve a concessão do campo de Juruá, na Bacia do
Solimões, uma região geológica situada dentro do estado do Amazonas, o maior estado
do Brasil, com 1,6 milhão de quilômetros quadrados de floresta tropical.72 A Eneva tem
como atividade principal a geração de eletricidade a partir de carvão, gás natural e
petróleo.73 A Eneva também está em negociações com a Petrobras, a estatal brasileira
de petróleo, para explorar um grupo de campos de petróleo e gás no Solimões conhecido
como Cluster de Urucu.74 A BlackRock detinha quase US$ 250 milhões em ações
da Eneva até a data de 3 de maio de 2021.
Embora o governo brasileiro não tenha obtido as licitações que esperava, culpando a
pandemia da Covid-19 pela falta de interesse, ele planeja realizar novas rodadas este
ano. Os Povos Indígenas que vivem na floresta tropical se uniram a ativistas ambientais
para protestar contra a venda dos blocos exploratórios pelo governo, além da construção
de estradas e outras infraestruturas que devem vir a seguir. Opositores dizem que as
estradas ligando os poços de petróleo na Bacia do Solimões à rodovia BR-319, que
corta a Floresta Amazônica, podem expor a área a um desmatamento ainda maior.75
Defensores do meio ambiente criticaram a forma como o último leilão foi realizado,
alegando que houve falta de pesquisa e diálogo sobre as áreas afetadas. Por exemplo,
dois blocos exploratórios no estado do Mato Grosso se sobrepõem a seis unidades de
conservação; a extração de petróleo nessa região levaria a um cerco nas Terras Indígenas.

“Nós vivemos essa história há séculos: nossos direitos são violados em nome de um
desenvolvimento nacional que nunca chega”, afirma a Articulação dos Povos Indígenas
do Brasil (APIB), entidade que representa os Povos Indígenas. “A exploração do
petróleo contamina rios e Terras Indígenas. E pode matar ecossistemas inteiros porque
ele nunca vem sozinho e quem paga o preço são os povos e territórios tradicionais”.76

Rio Xingu, na Amazônia brasileira. Foto: Amazon Watch
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O PAPEL ATUANTE DAS
GESTORAS DE ATIVOS

Rio Itacoai no Vale do Javari, na Amazônia brasileira. Foto: Bruno Kelly/
Amazonia Real

Cada dia parece trazer mais uma manchete sobre
uma empresa que se compromete a “zerar as
emissões líquidas” ou fazer alguma outra promessa
sobre sustentabilidade. Esses compromissos cada
vez mais partem de instituições financeiras que
investem em combustíveis fósseis e outras indústrias
prejudiciais ao clima. Mas os defensores do clima
encontraram indícios de que algumas empresas
financeiras não estão cumprindo com sua palavra.
Muitas delas escapam a uma análise mais profunda
de sua cumplicidade na destruição do meio ambiente
e nas violações dos direitos humanos ao financiar e
capacitar indiretamente as indústrias responsáveis
por essas atividades.

Por exemplo, os bancos podem apoiar indústrias extrativas indiretamente contratando empresas que
transportam petróleo, metais, produtos agrícolas e outras commodities, de seus países de origem para
refinarias, fabricantes ou mercados em todo o mundo. Um relatório de 2020 da Stand.earth e Amazon Watch
apontou que bancos como Credit Suisse e ING – ambos dos quais assinaram um pacto de sustentabilidade
entre empresas financeiras conhecido como Princípios do Equador – financiaram mais de US$ 10 bilhões
em negociações de petróleo da Amazônia equatoriana desde 2009.77
Ao buscar financiamento para atividades de exploração e extração, as empresas de petróleo podem pedir
empréstimos aos bancos ou emitir títulos para compra por investidores; ambos são tipos de financiamento de
dívida. Os bancos podem, então, criar uma nova embalagem para esse financiamento da dívida e vendê-lo a
investidores institucionais. Empresas petrolíferas de capital aberto também levantam capital com a emissão
de ações, a maioria delas de posse de empresas de gestão de ativos; esse tipo de financiamento também é
conhecido como participação acionária.
Assim, as empresas de gestão de ativos e os braços de gestão de ativos de grandes bancos podem possuir
diretamente ações e títulos de dívida de empresas da indústria extrativa, e podem empacotá-las como produtos
de investimento, tais como fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa (ETFs), nos quais o dinheiro dos
investidores é alocado automaticamente entre títulos de dívida e ações, em agrupamentos que podem contar
com centenas de empresas. Os investidores então colocam seu dinheiro nesses fundos, em muitos casos
sem saber quais empresas – ou atividades – esses fundos admitem. A popularidade crescente desses tipos
de instrumentos financeiros transformou as empresas de gestão de ativos em gigantes econômicas.
Um estudo da Brookings Institution, realizado em 2019, revelou que as quatro maiores gestoras de ativos
– BlackRock, Vanguard, State Street e Fidelity – administravam mais de US$ 16 trilhões em ativos, e para
quase 90% das empresas do índice S&P 500, o maior acionista era uma dessas quatro gestoras de ativos.78
E esse número cresce a cada ano.
Gestores de ativos afirmam que não podem transferir seletivamente o capital de empresas específicas em
seus fundos de índice, pois são administrados “passivamente” (quer dizer, algoritmos de computador, e
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não consultores humanos, alocam as participações nos fundos). Entretanto, estudos vêm mostrando que a
gestão desses fundos não é tão “passiva” como se afirma, mas, sim, delegada às entidades que criam os
índices – que, em muitos casos, são as próprias gestoras de ativos, e são os próprios gestores que criam os
algoritmos, definem faixas de erro de acompanhamento e tomam outras decisões importantes na criação e
na oferta de fundos de índice.79
No entanto, mais poder traz uma maior responsabilidade. Por causa de seu impacto descomunal nos
mercados financeiros, as maiores gestoras de ativos devem liderar a responsabilização de empresas que
causam danos ao clima. As evidências apontam que isso não está acontecendo. Um relatório de 2020
revelou que a BlackRock e a Vanguard votaram categoricamente a favor dos diretores de empresas de
energia e serviços públicos e contra as resoluções de acionistas favoráveis ao clima, mesmo tendo aderido
ao grupo de investidores Climate Action 100+ naquele ano.80 Outro relatório examinou 29 gestoras de
ativos ao redor do globo e descobriu não apenas que a maioria não havia iniciado seu desinvestimento no
mercado de carvão, mas que os fundos baseados em índices da BlackRock e da Vanguard detêm 17% dos
investimentos institucionais mundiais em carvão.81
O poder dos fundos de índice e das gestoras de ativos também é problemático quando se trata de desafios
ambientais específicos, como o desmatamento. Um estudo de 2021 sobre ETFs – fundos de índice
negociados no mercado de ações – realizado pela Planet Tracker, uma organização dedicada à pesquisa
sobre formulação de políticas, descobriu que os ETFs “disseminam” o risco de desmatamento nos mercados
ao investir em índices que mantêm centenas de empresas de capital aberto vinculadas ao desmatamento, e
que as “Três Grandes” gestoras de ativos – BlackRock, Vanguard e State Street – controlam cerca de 71%
do mercado total de ETFs.82
Algumas gestoras de ativos estão começando a reconhecer suas responsabilidades em questões como
o desmatamento e os direitos indígenas, mas ações definitivas ainda estão longe de se concretizarem. A
divisão de Gestão de Investimentos da BlackRock publicou diversos pareceres em março de 2021, nos
quais solicitava às empresas em seus portfólios que divulgassem seus impactos na mudança climática, no
desmatamento e sobre os direitos humanos. Embora este seja um desdobramento positivo, está muito aquém
do compromisso de responsabilizar as empresas que causam impactos negativos e que se recusam a mudar
a maneira como operam.83
Tendências positivas são insuficientes para os Povos Indígenas e para a Floresta Amazônica, que estão
correndo contra o relógio. Em uma carta de janeiro de 2021 endereçada ao CEO da BlackRock, Larry Fink,
a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) exigiu que qualquer política da empresa que trate da
biodiversidade ou do desmatamento deve ser centrada na defesa dos direitos dos Povos Indígenas, não
apenas porque a floresta é seu lar, mas porque eles são os seus melhores protetores.84

“Os investimentos da BlackRock têm impacto em nossa vida e em nossas
comunidades e, portanto, a empresa é responsável por nosso futuro. Se a
Amazônia for destruída, o futuro de todo o planeta está em risco.”
Luiz Eloy Terena, coordenador jurídico da APIB e integrante do povo Terena
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BLACKROCK
A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, com US$ 8,7 trilhões em investimentos em abril de 2021.85
Isso significa que ela decompõe e analisa a maior parte dos investimentos para milhares de investidores
individuais e institucionais em todo o mundo.
A BlackRock definiu metas de sustentabilidade, tanto de forma independente quanto juntamente com outras
corporações em pactos de sustentabilidade. Em 2020,86 a BlackRock uniu-se ao grupo de gestoras de ativos
Climate Action +100 e, em março de 2021, firmou um compromisso, com outras 70 gestoras de ativos, para
pressionar as empresas de seu portfólio a “zerar as emissões líquidas” até 2050, em conformidade com o
Acordo de Paris.87 Embora a iniciativa tenha sido elogiada por alguns defensores do meio ambiente, outros
também apontaram que as empresas focadas em zerar as emissões líquidas muitas vezes se apoiam em
métodos duvidosos, como captura de carbono e compensações florestais, e que as empresas financeiras
precisam iniciar a descontinuação gradual e imediata das emissões financiadas.88
Entretanto, o CEO Larry Fink estampa manchetes todos os anos com seus comunicados a clientes e líderes
de empresas sob gestão da BlackRock.89 Nos últimos dois anos, Fink tornou a mudança climática um ponto
central da estratégia pública da empresa, incluindo o compromisso com o desinvestimento do setor de
carvão térmico em fundos administrados ativamente.90 No entanto, embora as cartas da BlackRock atraiam
bastante atenção, o fato é que a empresa continua sendo uma das que mais investem em combustíveis
fósseis no mundo.91
Em sua última carta, lançada em janeiro de 2021, Fink se comprometeu a fazer uma transição para que a
BlackRock zere suas emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050 ou antes. Ele também afirmou que
a empresa incorporaria o risco climático em sua gestão de portfólio, incluindo-o em suas análises de longo
prazo, visto que uma economia com zero emissões líquidas exige uma transição energética que seja “justa,
equitativa e que proteja o sustento das pessoas”.92
No entanto, detalhes sobre como a empresa e seu sem-número de investimentos chegarão mesmo a
“zerar as emissões líquidas” – e se a definição da empresa de zero emissões realmente significa reduzir as
emissões financiadas para um patamar mais próximo possível de zero – estão completamente ausentes da
carta e permanecem escassos nas comunicações públicas mais recentes da BlackRock.93 E, mais importante
para a região amazônica, apenas recentemente a BlackRock estabeleceu uma estratégia para enfrentar o
desmatamento, os prejuízos aos modos de vida indígenas e outros problemas que são consequência direta
de seus investimentos no petróleo amazônico. A divisão de Gestão de Investimentos da BlackRock divulgou
declarações em março de 2021 reconhecendo a interdependência entre mudança climática, proteção dos
ecossistemas e direitos indígenas, bem como a responsabilidade do setor privado em mitigar os impactos
adversos sobre esses fatores.94 No entanto, a solução da BlackRock foi reiterar o pedido para que as empresas
de seus portfólios divulguem suas atividades nessas áreas em vez de se comprometer a responsabilizar de
fato as empresas que se recusam a não se envolver em práticas nocivas.95
Fink sustenta que a empresa aumentará as declarações, alinhada com a Força-Tarefa para Divulgações
Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas (TCFD) e o Conselho de Padrões Contábeis de
Sustentabilidade (SASB). No entanto, essas entidades não recomendam divulgações específicas sobre
desmatamento ou o impacto em terras e direitos indígenas, muito menos orientações sobre a descontinuação
gradual e total do financiamento do desmatamento e dos abusos de direitos.
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Os investimentos maciços da BlackRock nas atividades petrolíferas na Amazônia tornam essa ausência de
ação especialmente preocupante. Estudos anteriores da Amazon Watch apontaram que, no final de 2019, a
BlackRock era uma das maiores investidoras em empresas que expandiam ativamente a extração de petróleo
na Amazônia em áreas que se sobrepõem a Territórios Indígenas, com uma participação aproximada de US$
2,5 bilhões em ações de empresas petrolíferas em operação na Amazônia Ocidental, incluindo GeoPark,
Frontera Energy e Andes Petroleum.96 Além disso, os investimentos da BlackRock em indústrias nocivas à
Amazônia não se restringem às do setor petrolífero: em 2020, um estudo da Amazon Watch, publicado em
parceria com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), revelou que a BlackRock é a gestora global
que mais investe em empresas que contribuem para violações de direitos indígenas e para a devastação
florestal na Amazônia brasileira.97
Um ano mais tarde, os investimentos da BlackRock em petróleo bruto amazônico continuam a representar
níveis elevados de risco ao clima, à biodiversidade e aos Povos Indígenas, além dos próprios clientes da
BlackRock.
Registros da empresa mostram que, até a data de 3 de maio de 2021, a BlackRock controlava mais de 10
milhões de ações da PetroTal – a empresa que administra o Bloco 95 no Peru –, totalizando US$ 2,5 milhões,
além de mais de 23 milhões de ações da Eneva – empresa responsável pela expansão das operações de
petróleo em todo o Brasil –, equivalente a US$249,7 milhões. A gestora também possui US$ 35,9 milhões
da dívida da ENAP e US$ 1,1 bilhão da dívida da Petroamazonas – 2,4% da dívida total em aberto da
Petroamazonas; essas duas empresas são responsáveis pelo Bloco 28 no Equador, e a Petroamazonas
explora o Bloco 43 no Parque Yasuní. Além disso, a BlackRock detém US$ 72,3 milhões em títulos de
dívida da China National Petroleum Corporation (CNPC), a empresa responsável pelo Bloco 8 no Peru.
Isso representa US$ 1,5 bilhão em investimentos nas operações de petróleo na Amazônia,
considerando-se apenas as empresas investigadas neste relatório.
O investimento da BlackRock no petróleo amazônico não para por aí. A empresa possui US$ 1,7 bilhão em
títulos de dívida e US$ 6,7 bilhões em participações na BP, 1,1 bilhão em títulos de dívida e mais de US$
14,3 bilhões em participações na Total, US$ 284,6 milhões em títulos de dívida e US$ 77,9 milhões em
ações na empresa brasileira de combustíveis fósseis Petrobras, além de US$ 1,2 bilhão em participações
na empresa de energia coreana POSCO. No total, a BlackRock detém mais de US$ 6 bilhões em
títulos de dívida e US$ 24,2 bilhões em participações em empresas de petróleo atualmente em
operação na Floresta Amazônica.
Em janeiro de 2021, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil enviou uma carta aberta ao CEO Larry Fink,
dias antes do lançamento de sua carta anual, exigindo da BlackRock a adoção de uma política abrangente
sobre manejo florestal e direitos indígenas.98 Os apelos da mensagem foram ecoados em outra carta enviada
a Fink, em março de 2021, assinada por mais de 80 Povos Indígenas e ativistas de zonas ambientalmente
ameaçadas na África e na Ásia, bem como na América do Sul.99 Resta saber se a maior gestora de ativos
do mundo ouvirá suas demandas e adotará tal política, encerrando seu apoio a empresas que destroem a
Amazônia e trazem prejuízos aos Povos Indígenas e a seus territórios.
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Figura 1: Participações da BlackRock em empresas petrolíferas em operação na Amazônia
(Observe que o X indica que a empresa não possui títulos ou patrimônio líquido; o 0 indica títulos ou patrimônio
líquido não mantidos pela gestora de ativos citada. Consulte a seção Metodologia para mais informações.)
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de títulos
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Valor (USD)

Valor total (USD)
em Dívidas e
Participações

3R Petroleum

X

X

X

0

7.583999

NA

X

BP PLC

69

2.33%

1,664,394,010

1,518,025,759

4.39243

6,667,821,885

8,332,215,895

CEPSA (Compañía
Española de Petróleos)

27

1.17%

433,098,634

X

X

X

433,098,634

China National Petroleum
Corp

11

0.11%

72,324,000

X

X

X

72,324,000

China Petrochemical Corp

69

0.85%

629,405,175

X

X

X

629,405,175

Ecopetrol

8

2.32%

239,773,885

448,184,632

0.6463997

289,706,412

529,480,297

ENAP Sipetrol

8

0.60%

35,923,000

X

X

X

35,923,000

Enauta Participacoes SA

0

0.00%

0

1,841,247

2.781603

5,121,618

5,121,618

Eneva SA

0

0.00%

0

23,350,717

10.69462

249,727,045

249,727,045

Frontera Energy

0

0.00%

0

99,039

5.033385

498,501

498,501

Gammon Inida LTD (owner
of Campo Puma SA)

X

X

X

0

0

0

X

GeoPark

4

0.75%

10,059,000

4,255

17.21

73,229

10,132,229

Gran Tierra Energy

2

0.17%

2,078,000

0

0.7911

0

2,078,000

Korea National Oil
Corporation

17

0.20%

30,761,000

X

X

X

X

Petro Rio SA

0

0.00%

0

3,525,429

17.18191

60,573,604

60,573,604

PetroAmazonas

21

2.40%

1,134,337,960

X

X

X

1,134,337,960

Petrobrás

19

0.98%

284,653,360

20,913,853

3.724869

77,901,363

362,554,723

Petroleos del Peru SA
(Petroperu)

4

2.69%

161,628,000

X

X

X

161,628,000

Petrotal Corp

0

0.00%

0

10,115,508

0.2489036

2,517,786

2,517,786

POSCO

10

0.46%

34,710,072

4,312,713

278.3755

1,200,553,638

1,235,263,710

Repsol SA

11

1.47%

159,432,082

72,734,600

12.71849

925,074,283

1,084,506,365

SK Innovation Co

3

0.10%

55,720,000

1,982,321

201.9759

400,381,068

456,101,068

Tecpetrol S.A.

1

0.04%

380,000

X

X

X

380,000

Total SE

55

1.83%

1,135,785,223

294,978,424

48.40639

14,278,840,634

15,414,625,857

Total das empresas do
estudo de caso

40

3.11%

1,242,584,960

33,466,225

N/A

252,244,831

1,494,829,791

Total de todas as
empresas

339

18.47%

6,084,463,401

2,105,090,100

N/A

24,158,791,065

30,243,254,466

Empresa
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VANGUARD
A Vanguard é a segunda maior gestora de ativos do mundo, depois da BlackRock, com US$ 7,1 trilhões
de ativos sob sua administração.100 A empresa foi criada em 1975 e cresceu junto com a popularidade dos
fundos de índice, uma invenção creditada ao seu fundador, John Bogle.101 A empresa foi descrita em um perfil
recente como “mais próxima da Main Street do que de Wall Street... criada com pequenos investidores em
mente... de perfil relativamente discreto”.102 Ao contrário da BlackRock, a Vanguard é uma empresa privada,
não tem seu capital aberto, e a grande maioria dos recursos que administra vem de investidores individuais.
A Vanguard publicou uma série de declarações sobre sustentabilidade ambiental e destaca seu envolvimento
com algumas empresas em suas divulgações a respeito dos riscos climáticos como prova de que leva a sério
a ameaça da mudança climática.103 Em um documento sobre como a Vanguard busca enfrentar os riscos
climáticos, a empresa identifica “processos judiciais, maior regulamentação e danos potenciais à reputação”
como os principais riscos relacionados ao clima para as empresas investidas, além “dos riscos físicos da
mudança climática, como o aumento do nível dos mares ou eventos climáticos extremos”. No entanto, a
empresa ignora o fato de que, ao continuar a direcionar investimentos de clientes para combustíveis fósseis
e empresas envolvidas com o desmatamento, a Vanguard está apoiando o aprofundamento da mudança
climática e dos riscos correlatos.
A Vanguard não tem uma política oficial em vigor quanto à preservação dos direitos indígenas. Em uma
declaração intitulada Riscos Sociais e Direitos dos Povos Indígenas, a Vanguard elenca uma série de
perguntas que sua equipe de gestão “pode fazer” às empresas sobre esse assunto. Entre elas estão perguntas
sobre os processos das empresas para avaliar “a atualidade dos acordos de consentimento” e se a “gestão
do patrimônio cultural” está ou não presente nas avaliações de risco. No entanto, a Vanguard enquadra
a questão dos direitos indígenas como relacionados principalmente à preservação de áreas culturalmente
significativas, e não faz menção a respeito de um compromisso em defender o direito dos povos indígenas ao
Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) em seu comentário sobre o assunto. A Vanguard não parece
ter adotado de fato medidas que descrevam ações concretas que a Vanguard irá tomar caso uma empresa
viole continuamente os direitos indígenas.
Em março de 2021, a Vanguard uniu-se a outras 70 gestoras de ativos – dentre as quais a BlackRock – que
se comprometeram a pressionar as empresas em seus portfólios a zerar as emissões líquidas até 2050, em
conformidade com o Acordo de Paris.104 A medida foi recebida com um otimismo cauteloso por defensores
dos direitos indígenas e do meio ambiente, advertindo que a meta seria impossível de cumprir caso os
gestores continuassem investindo em indústrias que contribuem com o desmatamento e a extração de
combustíveis fósseis, ou que dependem de métodos duvidosos de redução de emissões, como a captura e a
compensação de carbono.105 No entanto, naquele mesmo mês, o Diretor Global de Gestão de Investimentos
da Vanguard disse a um jornalista que concentrar-se em fundos de índice significava que a empresa não
poderia se despojar de empresas carbono-intensivas, mas que se envolver com as empresas era a melhor
maneira de estimular mudanças.106 Semelhante aos pretextos para a falta de ação da BlackRock, aqui ignorase o fato de que as gestoras de ativos têm pontos de múltipla escolha ao criar e comercializar fundos de
índice para clientes, especialmente clientes que são investidores individuais.
A Vanguard é a maior investidora institucional do mundo na indústria do carvão, com participações de quase
US$ 86 bilhões. A BlackRock está em segundo lugar, com investimentos de mais de US$ 84 bilhões.
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Juntas, essas empresas respondem por 17% dos investimentos institucionais na indústria global de
carvão.107 O Forest 500, um projeto do grupo britânico Global Canopy, classifica as empresas e instituições
financeiras mais influentes nas cadeias de suprimentos de commodities de risco florestal não apenas em
seus investimentos em commodities, como carne bovina e soja, mas também em seus compromissos gerais
em conter o desmatamento e combater as mudanças climáticas. As classificações mais recentes conferiram
à Vanguard sua pontuação mais baixa: zero.108
Os fundos da Vanguard também alocam o dinheiro dos investidores em diversas empresas diretamente
responsáveis pelo desmatamento, degradação ambiental e outros danos à Floresta Amazônica. Um relatório
da Amazon Watch, Cumplicidade na Destruição III: como corporações globais contribuem para violações
de direitos dos Povos Indígenas da Amazônia brasileira, apontou que a Vanguard investiu em várias dessas
empresas, entre as quais a Anglo American, uma empresa de mineração inglesa/sul-africana com operações
em todo o mundo; a Cargill, um dos maiores negociantes de commodities do planeta; e a JBS, a maior
produtora mundial de carnes. A Vanguard investiu US$ 2,7 bilhões nessas empresas entre 2017 e 2020.109
No que diz respeito às empresas envolvidas no desenvolvimento do Bloco 28 do Equador, a Vanguard
detém US$ 161,9 milhões em títulos de dívida da ENAP Sipetrol – 2,7% da dívida total em aberto da
empresa, juntamente com US$ 130,7 milhões em títulos de dívida da Petroamazonas; esta última também é
responsável pela extração de petróleo em Yasuní. A gestora de ativos também detém US$ 9,2 milhões em
títulos de dívida da CNPC, operadora do Bloco 8. A Vanguard detém mais de US$ 301,7 milhões em
títulos de dívida das empresas envolvidas nas operações petrolíferas descritas neste relatório.
A Vanguard também investe maciçamente no petróleo amazônico fora dessas concessões. Notadamente, a
Vanguard detém mais de 4% da dívida total em aberto da BP e mais de 3,8% da dívida total em aberto da
Ecopetrol, a empresa estatal de petróleo da Colômbia. No total, a Vanguard detém pelo menos US$ 2.6
bilhões em títulos de dívida e US$ 9,6 bilhões em ações de empresas de petróleo atualmente em
operação na Floresta Amazônica, incluindo BP, Total e Petrobras, a estatal brasileira do petróleo.

Queimador de gás da indústria petrolífera. Foto: Iván Castaneira/Agência de Notícias Ecológicas Tegantai
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Figura 2: Participações da Vanguard em empresas petrolíferas em operação na Amazônia
(Observe que o X indica que a empresa não possui títulos ou patrimônio líquido; o 0 indica títulos ou patrimônio
líquido não mantidos pela gestora de ativos citada. Consulte a seção Metodologia para mais informações.)
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3R Petroleum

X

X

X

0

7.583999

0

X

BP PLC

60

4.13%

2,953,118

859,214,368

4.39243

3,774,038,966

3,776,992,084

CEPSA (Compañía
Española de Petróleos)

16

0.10%

37,246,036

X

X

X

37,246,036

China National Petroleum
Corp

7

0.01%

9,150,525

X

X

X

9,150,525

China Petrochemical Corp

36

0.55%

377,518,554

X

X

X

377,518,554

Ecopetrol

7

3.79%

392,129,910

135,008,938

0.6463997

87,269,737

479,399,647

ENAP Sipetrol

6

2.71%

161,880,706

X

X

X

161,880,706

Enauta Participacoes SA

0

0.00%

0

2,364,654

2.781603

6,577,529

6,577,529

Eneva SA

0

0.00%

0

18,855,706

10.69462

201,654,611

201,654,611

Frontera Energy

0

0.00%

0

9

5.033385

45

45

Gammon Inida LTD (owner
of Campo Puma SA)

X

X

X

0

0

0

X

GeoPark

0

0.00%

0

10,364

17.21

178,364

178,364

Gran Tierra Energy

0

0.00%

0

959,596

0.7911

759,136

759,136

Korea National Oil
Corporation

10

0.41%

63,481,188

X

X

X

63,481,188

Petro Rio SA

0

0.00%

0

3,604,758

17.18191

61,936,628

61,936,628

PetroAmazonas

8

0.28%

130,687,432

X

X

X

130,687,432

Petrobrás

16

0.20%

66,596,000

138,272,990

3.724869

515,048,774

581,644,774

Petroleos del Peru SA
(Petroperu)

3

0.64%

38,406,272

X

X

X

38,406,272

PetroTal Corp

0

0.00%

0

0

0.2489036

0

X

POSCO

5

0.08%

5,887,741

2,381,138

278.3755

662,850,481

668,738,222

Repsol SA

6

0.29%

31,837,386

38,079,373

12.71849

484,312,125

516,149,511

SK Innovation Co

2

0.04%

1,450,000

1,408,749

201.9759

284,533,347

285,983,347

Tecpetrol S.A.

0

0.00%

0

X

X

X

X

Total SE

50

2.10%

1,308,058,046

73,240,768

48.40639

3,545,321,180

4,853,379,226

Total das empresas do
estudo de caso

21

3.00%

301,718,663

18,855,706

N/A

201,654,611

503,373,274

Total de todas as
empresas

232

15.33%

2,627,282,914

1,273,401,411

N/A

9,624,480,923

12,251,763,837

Empresa
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STATE STREET
A State Street foi criada em Boston no século XIX como um banco que administrava fundos mútuos, e
cresceu posteriormente por meio de fusões nas décadas seguintes, passando a atuar em diversos outros
países. Até março de 2021, a State Street administrava US$ 3,6 trilhões, o que faz dela a terceira maior
gestora de ativos do mundo.110
Diferentemente da Vanguard ou da BlackRock, a State Street publica em seu site um relatório anual de
sustentabilidade. O relatório mais recente afirma que a empresa acompanha o impacto ambiental do portfólio
de empresas que administra. “Somos firmes em nosso compromisso em reduzir os impactos ambientais de
nossas operações de negócios e mitigar a exposição das empresas a riscos potenciais, e definimos metas
com base científica pelas quais nos responsabilizamos”, afirma o relatório. O relatório detalha as metas para
redução de emissões e resíduos, e reafirma o compromisso da empresa com os princípios da Força-Tarefa
para Divulgações Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas (TCFD). No entanto, ele não toca em
assuntos como o desmatamento ou os direitos indígenas.111
A gestora de ativos detém US$ 1,6 milhão em títulos de dívida da CNPC, operadora do Bloco 8 no Peru, e
US$ 200.000 em títulos de dívida da ENAP, parceira do Bloco 28 do Equador. A State Street detém mais
de US$ 19,5 milhões em títulos de dívida e participações nas operações petrolíferas investigadas
neste relatório.
Além disso, a State Street detém mais de US$ 1,9 bilhão em ações da BP e US$ 76,3 milhões em
participações na petrolífera espanhola Repsol. No total, a State Street detém US$ 459,8 bilhões em
títulos de dívida e US$ 2,7 bilhões em ações de empresas de petróleo atualmente em operação
na Floresta Amazônica.

Em inspeção realizada com moradores da comunidade de Sani Isla, constatou-se que ainda há uma grande quantidade de petróleo bruto ao longo
das margens do rio Napo. Foto: Iván Castaneira/Agência de Notícias Ecológicas Tegantai
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Figura 3: Participações da State Street em empresas petrolíferas em operação na Amazônia
(Observe que o X indica que a empresa não possui títulos ou patrimônio líquido; o 0 indica títulos ou patrimônio
líquido não mantidos pela gestora de ativos citada. Consulte a seção Metodologia para mais informações.)

STAT E ST R E E T
Títulos de dívida

Participação acionária

# de
títulos

% do total
de títulos
em aberto

Valor (USD)

Ações

Preço (USD)

Valor (USD)

Valor total (USD)
em Dívidas e
Participações

3R Petroleum

X

X

X

0

7.583999

0

X

BP PLC

69

0.29%

208,035,729

433,976,664

4.39243

1,906,212,118

2,114,247,847

CEPSA (Compañía
Española de Petróleos)

18

0.02%

7,414,929

X

X

X

7,414,929

China National Petroleum
Corp

3

0.00%

1,600,000

X

X

X

1,600,000

China Petrochemical Corp

12

0.01%

3,687,020

X

X

X

3,687,020

Ecopetrol

7

0.06%

6,371,000

10,149,734

0.6463997

6,560,785

12,931,785

ENAP Sipetrol

1

0.00%

200,000

X

X

X

200,000

Enauta Participacoes SA

0

0.00%

0

254,839

2.781603

708,861

708,861

Eneva SA

0

0.00%

0

1,659,596

10.69462

17,748,749

17,748,749

Frontera Energy

0

0.00%

0

0

5.033385

0

0

Gammon Inida LTD (owner
of Campo Puma SA)

X

X

X

139,302

Suspended

N/A

X

GeoPark

2

0.06%

0

6,100

17.21

104,981

104,981

Gran Tierra Energy

1

0.27%

3,200,000

236,804

0.7911

187,336

3,387,336

Korea National Oil
Corporation

3

0.00%

509,640

X

X

X

509,640

Petro Rio SA

0

0.00%

0

223,636

17.18191

3,842,494

3,842,494

PetroAmazonas

0

0.00%

0

X

X

X

X

Petrobrás

9

0.02%

6,761,000

3,389,442

3.724869

12,625,227

19,386,227

Petroleos del Peru SA
(Petroperu)

2

0.02%

1,200,000

X

X

X

1,200,000

PetroTal Corp

0

0.00%

0

0

0.2489036

0

0

POSCO

4

0.07%

5,632,810

56,742

278.3755

15,795,583

21,428,393

Repsol SA

7

0.08%

8,930,155

6,003,000

12.71849

76,349,095

85,279,250

SK Innovation Co

0

0.00%

0

174,449

201.9759

35,234,494

35,234,494

Tecpetrol S.A.

0

0.00%

0

X

X

X

X

Total SE

51

0.33%

206,286,530

12,168,161

48.40639

589,016,747

795,303,277

Total das empresas do
estudo de caso

4

0.00%

1,800,000

1,659,596

N/A

17,748,749

19,548,749

189

1.23%

459,828,813

468,438,469

N/A

2,664,386,469

3,124,215,282

Empresa

Total de todas as
empresas
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Fiscal indígena documenta um novo derramamento no Bloco Petrolífero 8. 2008. Foto: Amazon Watch

METODOLOGIA
Esta pesquisa analisou a participação acionária e os títulos de dívida das “Três Grandes” gestoras de ativos
– BlackRock, Vanguard e State Street – em algumas operadoras de petróleo na Amazônia.
A lista de operadoras de petróleo foi compilada pelo Stand.earth Research Group com base nas divulgações
nacionais mais recentes de operadoras de blocos exploratórios em concessões de petróleo e gás no Equador,
Colômbia, Peru e Brasil. As empresas citadas neste relatório não refletem uma lista completa de empresas
petrolíferas em operação na Amazônia, mas sim aquelas para as quais havia dados disponibilizados pela
Bloomberg LP sobre sua participação acionária ou títulos de dívida. As empresas que não foram analisadas
neste relatório por conta da ausência de dados financeiros incluem, mas não se limitam a: Gente Oil, Perenco,
Petroecuador, Petroleos SudAmericanos, PlusPetrol e Tecpetrol.
As participações acionárias consistem em ações adquiridas pelas gestoras de ativos, transformando-as em
coproprietárias que possuem influência direta na estratégia das empresas. Apenas empresas com ações
em bolsas de valores podem emitir ações. Existem particularidades nas participações societárias que têm
implicações na metodologia da pesquisa. Em primeiro lugar, embora as participações de uma gestora de
ativos sejam divulgadas periodicamente por meio de relatórios, elas são negociadas ativamente todos os
dias nas bolsas de valores. Em segundo lugar, os preços das ações variam em tempo real. O valor total das
ações em poder das três gestoras de ativos foi determinado de acordo com o número de ações obtido a
partir do último relatório divulgado antes da data da pesquisa, além do preço de fechamento da ação na data
da pesquisa, realizada em 4 de maio de 2021. Desse modo, os dados apresentados são estimativas, pois
as participações informadas no banco de dados podem ter sido vendidas, ou mais ações podem ter sido
adquiridas desde a última divulgação, sem contar a variação de preços.
Os títulos de dívida das empresas foram avaliados por meio da plataforma da Bloomberg e são informados
como o valor total em dólares da dívida detida pela gestora de ativos, no fechamento da negociação, em 3
de maio de 2021. Esses títulos englobam o valor de produtos de renda fixa, incluindo debêntures, títulos
preferenciais e, em alguns casos, empréstimos por meio da compra de obrigações de dívida colateralizadas.
O número de produtos de renda fixa que a gestora de ativos detém foi obtido a partir da divulgação mais
recente, de 3 de maio de 2021. De forma semelhante às participações acionárias, os produtos de renda fixa
podem ter sido comprados ou vendidos no tempo decorrido desde a última divulgação dos dados.
Todos os dados sobre participação acionária e títulos de dívida foram registrados em 3 de maio de 2021. A
pesquisa das informações financeiras baseou-se nos dados da Bloomberg LP.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Como este relatório demonstra, ao fomentar investimentos em empresas petrolíferas que atuam na Floresta
Amazônica, as “Três Grandes” gestoras de ativos estão contribuindo ativamente com a destruição da floresta,
a perda da biodiversidade, as violações dos direitos indígenas e com o aprofundamento do caos climático.
Essa cumplicidade na destruição da Amazônia é tão inaceitável quanto o suporte fornecido pelas Três
Grandes para que esses danos aconteçam por todo o planeta.
Para que essa cumplicidade na destruição tenha fim, propomos aqui cinco medidas essenciais que as
Três Grandes devem tomar em 2021:

X

EXCLUIR DOS FUNDOS ATIVOS EMPRESAS QUE PREJUDICAM A AMAZÔNIA
E O CLIMA
As Três Grandes devem excluir dos fundos ativos todos os combustíveis fósseis, a começar
pelas areias betuminosas e pelo petróleo do Ártico e da Amazônia.

EXPANDIR O ENVOLVIMENTO E A VOTAÇÃO EM FAVOR DO CLIMA
O envolvimento das Três Grandes com as empresas em que elas investem deve se
concentrar na descarbonização e no respeito pelos direitos, não apenas nas divulgações.
Isso significa usar sistematicamente o poder dos acionistas para alinhar as empresas com
metas científicas e direitos e normas indígenas internacionais, inclusive a votação em favor
de resoluções climáticas e ações contra conselhos de administração que não estão fazendo
progresso suficiente em questões climáticas, proteção florestal e direitos indígenas. A
relação das Três Grandes com as empresas deve ser transparente, com prazos claros e
pautados pela ciência, e projeções ambiciosas para mudanças.

ADOTAR UM PADRÃO CLIMÁTICO GLOBAL DE BASE PARA FUNDOS ESG E DE
“TRANSIÇÃO DE CARBONO”
As Três Grandes devem garantir que os fundos “sustentáveis” sejam verdadeiramente
sustentáveis. Empresas que operam exclusivamente com combustíveis fósseis,
empresas de commodities de risco florestal que comprovadamente não implementaram
o compromisso de zerar o desmatamento e empresas que fomentam catástrofes como
a mudança climática e as violações dos direitos indígenas nunca serão sustentáveis e
devem ser excluídas de todos os fundos ambientais, sociais e de governança (ESG),
além de quaisquer outros fundos comercializados com designações como “transição de
carbono” ou “favoráveis ao clima”.
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PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E INDÍGENAS
As Três Grandes devem adotar políticas em todos os setores da empresa que reconheçam
e respeitem os direitos dos Povos Indígenas.112 Deve ser incluída aqui uma política contra
o desmatamento voltada não somente aos impactos no clima, mas que também inclua
convenções sobre os direitos humanos, os direitos à terra e dos Povos Indígenas. Essas
políticas devem ser aplicadas universalmente em todos os setores extrativos que ameaçam
os direitos dos Povos Indígenas, comunidades locais e proprietários de terras tradicionais.

OFERECER, COMO PADRÃO, FUNDOS SEGUROS PARA A AMAZÔNIA E PARA
O CLIMA
As Três Grandes devem fornecer fundos sem ligação com combustíveis fósseis e o
desmatamento como opção padrão para todos os investidores e clientes em suas ofertas
de produtos, a exemplo de outras gestoras de ativos.113 Excluir a destruição do clima dos
fundos ativos é um passo na direção certa, mas seu impacto será mínimo se as Três Grandes
não enfrentarem a destruição da Amazônia e os impactos ao clima dos fundos “passivos”.
Os clientes e consumidores – principalmente os investidores institucionais –
das Três Grandes também têm um papel a desempenhar para acabar com essa
cumplicidade na destruição. Eles devem:
~~ Exigir que as Três Grandes cumpram as medidas mencionadas,
~~ Transferir seus recursos para instituições financeiras que priorizem investimentos
seguros para o clima, caso essas medidas não sejam adotadas até 2022.

Povos indígenas marcham em El Coca, no Equador, no aniversário de um ano do derramamento de óleo de 7 de abril de 2020 nos rios Coca e Napo,
que ainda não foi devidamente reparado. Foto: Amazon Watch
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APÊNDICE
Participações das Três Grandes em empresas de petróleo que operam na Amazônia
(Observe que o X indica que a empresa não possui títulos ou patrimônio líquido; o 0 indica títulos ou patrimônio líquido não mantidos pela gestora
de ativos citada. Consulte a seção Metodologia para mais informações.)
Blackrock

Valor (USD)

Ações

Preço (USD)

Valor (USD)

X
69

X
1,664,394,010

0
1,518,025,759

7.583999
4.39243

NA
6,667,821,885

27

1.17%

433,098,634

X

X

X

433,098,634

477,759,599

11

0.11%

72,324,000

X

X

X

72,324,000

83,074,525

69
8
8
0
0
0

0.85%
2.32%
0.60%
0.00%
0.00%
0.00%

629,405,175
239,773,885
35,923,000
0
0
0

X
448,184,632
X
1,841,247
23,350,717
99,039

X
0.6463997
X
2.781603
10.69462
5.033385

X
289,706,412
X
5,121,618
249,727,045
498,501

629,405,175
529,480,297
35,923,000
5,121,618
249,727,045
498,501

1,010,610,749
1,021,811,729
198,003,706
12,408,008
469,130,404
498,547

X

X

X

0

0

0

X

X

4
2

0.75%
0.17%

10,059,000
2,078,000

4,255
0

17.21
0.7911

73,229
0

10,132,229
2,078,000

10,415,574
6,224,472

17

0.20%

30,761,000

X

X

X

X

63,990,828

0
21
19

0.00%
2.40%
0.98%

0
1,134,337,960
284,653,360

3,525,429
X
20,913,853

17.18191
X
3.724869

60,573,604
X
77,901,363

60,573,604
1,134,337,960
362,554,723

126,352,725
1,265,025,392
963,585,724

4

2.69%

161,628,000

X

X

X

161,628,000

201,234,272

0
10
11
3
1
55

0.00%
0.46%
1.47%
0.10%
0.04%
1.83%

0
34,710,072
159,432,082
55,720,000
380,000
1,135,785,223

10,115,508
4,312,713
72,734,600
1,982,321
X
294,978,424

0.2489036
278.3755
12.71849
201.9759
X
48.40639

40

3.11%

1,242,584,960

33,466,225

N/A

339

18.47%

6,084,463,401

2,105,090,100

N/A

# de títulos
3R Petroleum
BP PLC
CEPSA (Compañía
Española de Petróleos)
China National Petroleum
Corp
China Petrochemical Corp
Ecopetrol
ENAP Sipetrol
Enauta Participacoes SA
Eneva SA
Frontera Energy
Gammon Inida LTD (owner
of Campo Puma SA)
GeoPark
Gran Tierra Energy
Korea National Oil
Corporation
Petro Rio SA
PetroAmazonas
Petrobrás
Petroleos del Peru SA
(Petroperu)
PetroTal Corp
POSCO
Repsol SA
SK Innovation Co
Tecpetrol S.A.
Total SE
Total das empresas do
estudo de caso
Total de todas as
empresas

Participação acionária

Total das Três
Valor total (USD)
Grandes
em Dívidas e
Participações
X
X
8,332,215,895 14,223,455,826

Títulos de dívida
% do total de
títulos
X
2.33%

Empresa

2,517,786
2,517,786
2,517,786
1,200,553,638
1,235,263,710
1,925,430,325
925,074,283
1,084,506,365 1,685,935,126
400,381,068
456,101,068
777,318,909
X
380,000
380,000
14,278,840,634 15,414,625,857 21,063,308,359
252,244,831

1,494,829,791

2,017,751,813

24,158,791,065 30,243,254,466 45,619,233,585

33

INVESTIMENTOS NO PETRÓLEO AMAZÔNICO II

Vanguard

X
60
16

0.10%

37,246,036

X

X

X

37,246,036

477,759,599

7

0.01%

9,150,525

X

X

X

9,150,525

83,074,525

36
7
6
0
0
0

0.55%
3.79%
2.71%
0.00%
0.00%
0.00%

377,518,554
392,129,910
161,880,706
0
0
0

X
135,008,938
X
2,364,654
18,855,706
9

X
0.6463997
X
2.781603
10.69462
5.033385

X
87,269,737
X
6,577,529
201,654,611
45

377,518,554
479,399,647
161,880,706
6,577,529
201,654,611
45

1,010,610,749
1,021,811,729
198,003,706
12,408,008
469,130,404
498,547

X

X

X

0

0

0

X

X

0
0

0.00%
0.00%

0
0

10,364
959,596

17.21
0.7911

178,364
759,136

178,364
759,136

10,415,574
6,224,472

10

0.41%

63,481,188

X

X

X

63,481,188

63,990,828

0
8
16

0.00%
0.28%
0.20%

0
130,687,432
66,596,000

3,604,758
X
138,272,990

17.18191
X
3.724869

61,936,628
X
515,048,774

61,936,628
130,687,432
581,644,774

126,352,725
1,265,025,392
963,585,724

3

0.64%

38,406,272

X

X

X

38,406,272

201,234,272

0
5
6
2
0
50

0.00%
0.08%
0.29%
0.04%
0.00%
2.10%

0
5,887,741
31,837,386
1,450,000
0
1,308,058,046

0
2,381,138
38,079,373
1,408,749
X
73,240,768

0.2489036
278.3755
12.71849
201.9759
X
48.40639

0
662,850,481
484,312,125
284,533,347
X
3,545,321,180

X
668,738,222
516,149,511
285,983,347
X
4,853,379,226

2,517,786
1,925,430,325
1,685,935,126
777,318,909
380,000
21,063,308,359

21

3.00%

301,718,663

18,855,706

N/A

201,654,611

503,373,274

2,017,751,813

232

15.33%

2,627,282,914

1,273,401,411

N/A

9,624,480,923

12,251,763,837

45,619,233,585

# de títulos
3R Petroleum
BP PLC
CEPSA (Compañía
Española de Petróleos)
China National Petroleum
Corp
China Petrochemical Corp
Ecopetrol
ENAP Sipetrol
Enauta Participacoes SA
Eneva SA
Frontera Energy
Gammon Inida LTD (owner
of Campo Puma SA)
GeoPark
Gran Tierra Energy
Korea National Oil
Corporation
Petro Rio SA
PetroAmazonas
Petrobrás
Petroleos del Peru SA
(Petroperu)
PetroTal Corp
POSCO
Repsol SA
SK Innovation Co
Tecpetrol S.A.
Total SE
Total das empresas do
estudo de caso
Total de todas as
empresas

Participação acionária

Total das Três
Valor total (USD)
Grandes
em Dívidas e
Participações
X
X
3,776,992,084 14,223,455,826

Títulos de dívida
% do total de
títulos
X
4.13%

Empresa

Valor (USD)

Ações

Preço (USD)

Valor (USD)

X
2,953,118

0
859,214,368

7.583999
4.39243

0
3,774,038,966
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State Street

Valor (USD)

Ações

Preço (USD)

Valor (USD)

X
69

X
208,035,729

0
433,976,664

7.583999
4.39243

0
1,906,212,118

18

0.02%

7,414,929

X

X

X

7,414,929

477,759,599

3

0.00%

1,600,000

X

X

X

1,600,000

83,074,525

12
7
1
0
0
0

0.01%
0.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

3,687,020
6,371,000
200,000
0
0
0

X
10,149,734
X
254,839
1,659,596
0

X
0.6463997
X
2.781603
10.69462
5.033385

X
6,560,785
X
708,861
17,748,749
0

3,687,020
12,931,785
200,000
708,861
17,748,749
0

1,010,610,749
1,021,811,729
198,003,706
12,408,008
469,130,404
498,547

X

X

X

139,302

Suspended

N/A

X

X

2
1

0.06%
0.27%

0
3,200,000

6,100
236,804

17.21
0.7911

104,981
187,336

104,981
3,387,336

10,415,574
6,224,472

3

0.00%

509,640

X

X

X

509,640

63,990,828

0
0
9

0.00%
0.00%
0.02%

0
0
6,761,000

223,636
X
3,389,442

17.18191
X
3.724869

3,842,494
X
12,625,227

3,842,494
X
19,386,227

126,352,725
1,265,025,392
963,585,724

2

0.02%

1,200,000

X

X

X

1,200,000

201,234,272

0
4
7
0
0
51

0.00%
0.07%
0.08%
0.00%
0.00%
0.33%

0
5,632,810
8,930,155
0
0
206,286,530

0
56,742
6,003,000
174,449
X
12,168,161

0.2489036
278.3755
12.71849
201.9759
X
48.40639

0
15,795,583
76,349,095
35,234,494
X
589,016,747

0
21,428,393
85,279,250
35,234,494
X
795,303,277

2,517,786
1,925,430,325
1,685,935,126
777,318,909
380,000
21,063,308,359

4

0.00%

1,800,000

1,659,596

N/A

17,748,749

19,548,749

2,017,751,813

189

1.23%

459,828,813

468,438,469

N/A

2,664,386,469

3,124,215,282

45,619,233,585

# de títulos
3R Petroleum
BP PLC
CEPSA (Compañía
Española de Petróleos)
China National Petroleum
Corp
China Petrochemical Corp
Ecopetrol
ENAP Sipetrol
Enauta Participacoes SA
Eneva SA
Frontera Energy
Gammon Inida LTD (owner
of Campo Puma SA)
GeoPark
Gran Tierra Energy
Korea National Oil
Corporation
Petro Rio SA
PetroAmazonas
Petrobrás
Petroleos del Peru SA
(Petroperu)
PetroTal Corp
POSCO
Repsol SA
SK Innovation Co
Tecpetrol S.A.
Total SE
Total das empresas do
estudo de caso
Total de todas as
empresas

Participação acionária

Total das Três
Valor total (USD)
Grandes
em Dívidas e
Participações
X
X
2,114,247,847 14,223,455,826

Títulos de dívida
% do total de
títulos
X
0.29%

Empresa
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