
BP intensifica sua campanha para conter danos à imagem 
Neil King Jr. e Guy Chazan 
 
O diretor-presidente da BP PLC, Anthony Hayward, se reuniu ontem com políticos no 
Congresso americano para tentar avançar a campanha da petrolífera britânica para se esquivar 
da forte reação política contrária que empresas como Goldman Sachs Group Inc. e Toyota 
Motor Corp. enfrentaram. 
 
A campanha no Congresso americano, depois que uma plataforma da BP pegou fogo, afundou 
em águas com mais de 1.500 metros de profundidade e o poço que ela estava operando 
começou a vazar petróleo no Golfo do México, ocorre ao mesmo tempo em que a petrolífera 
afirma ter esperanças de conseguir inserir, talvez já amanhã, um domo de contenção 
gigantesco para tampar o vazamento submarino, o que lhe permitiria bombear o petróleo para 
navios próximos. 
 
Há risco de o plano da BP fracassar, o que pode piorar o problema, especialmente se o domo 
de 125 toneladas esmagar outros dutos. Um porta-voz da BP disse que a empresa está 
confiante de que o domo "vai reduzir significativamente o volume de petróleo que chega à 
superfície". 
 
Se der certo, o plano pode ajudar muito a diminuir a pressão que Hayward vem enfrentando 
do governo Barack Obama e do Congresso americano. 
 
Obama e outras autoridades do alto escalão do governo americano deixaram claro que 
pretendem responsabilizar a BP por todos os prejuízos e custos de limpeza. O secretário do 
Interior dos Estados Unidos, Ken Salazar, disse domingo que o governo planeja "manter a bota 
no pescoço" da BP - uma frase que passou a ser empregada como parte do apelo do Partido 
Democrata para levantar recursos. 
 
Numa entrevista à rede britânica BBC, Hayward negou os rumores de conflito entre a BP e o 
governo Obama e disse que um "relacionamento cooperativo incrível" foi estabelecido com as 
autoridades federais. 
 
Os depoimentos de Hayward para congressistas ocorreram ontem, após longas reuniões com 
assessores de Obama na segunda-feira. Foi a terceira visita de Hayward à capital americana 
desde que a plataforma Deepwater Horizon afundou em 22 de abril, matando 11 
trabalhadores. 
 
"Acredito com veemência que vamos todos vencer isso", disse ele a repórteres. 
 
Sob intensa pressão e enfrentando críticas do legislativo e do executivo dos EUA, a BP está 
ansiosa para mostrar que planeja gastar o que for necessário para interromper o vazamento 
submarino e limpar o petróleo já derramado. A empresa informou ontem que está gastando 
US$ 7 milhões por dia nesse sentido e já transferiu US$ 25 milhões para cada um dos Estados 
de Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida para ajudar a pagar os custos de seus planos de 
remediação. 
 
As ações da BP subiram 2% ontem em Nova York, para US$ 51,20, depois de cair na maior 
parte dos dias desde o desastre. 
 
Com a colaboração da primeira calmaria em dias, a BP e várias agências do governo 
prepararam uma esquadra de mais de 700 navios pesqueiros para esticar e em alguns casos 
reparar centenas de quilômetros de barreiras na costa de Louisiana. A empresa já gastou mais 
de 590.000 litros de químicos dispersantes para tentar dissolver o óleo. Até agora, a mancha 
ainda não chegou à costa. 
 
As últimas ações motivaram algumas autoridades a refrear os temores de um desastre inédito 
no Golfo do México. Na rede de TV CNN, o governador do Mississippi, Haley Barbour, disse 
que, com base nas imagens aéreas, foi possível verificar que 80% da mancha "literalmente é 



só uma camada ou filme em cima da água". Ele disse que o vazamento é "um problema 
administrável". 
 
A BP vem tentando evitar os erros da Exxon Mobil depois do vazamento no petroleiro Exxon 
Valdez no Alasca, em 1989, assim como seus próprios lapsos como o incêndio numa refinaria 
texana em 2005, que matou 15 pessoas. 
 
No caso da Exxon, Lawrence Rawl, presidente do conselho na época, ficou em Nova York em 
vez de voar ao Alasca e demorou seis dias para falar publicamente sobre o desastre. Sua 
ausência no local, assim como a relutância em expressar qualquer tipo de remorso, 
fomentaram a indignação pública contra as grandes petrolíferas, especialmente a Exxon. No 
caso do Texas, a BP foi acusada de priorizar lucros em detrimento da segurança e depois 
pagou US$ 87 milhões em multas. 
 
A BP também espera evitar os duros inquéritos no Congresso que o Goldman enfrentou por 
acusações relacionadas ao mercado de títulos hipotecários e com que a Toyota se defrontou 
por preocupações com a segurança. 
 
Hayward se responsabilizou totalmente pela limpeza do vazamento e disse que a BP vai honrar 
todos os pedidos legítimos de indenização, enfatizando que não tem culpa pela explosão que 
afundou a plataforma, que pertencia à suíça Transocean Ltd. 
 
Quando ocorrem desastres como esses, disse o porta-voz da BP Andrew Gowers, "as empresas 
podem piorar a situação se parecerem lentas, atordoadas ou judiciais demais em suas 
respostas". 
 
Diante da inevitável saraivada de processos, a BP fechou ontem um acordo num tribunal 
federal que preserva os direitos legais de qualquer pescador ou outras partes que ajudarem a 
limpar o vazamento. 
 
Gowers descartou como "bobagem" a alegação de um petroleiro de que a plataforma furava 
um poço de mais de 6.700 metros no dia da explosão, em 20 de abril, embora a licença 
federal da BP permita apenas poços entre 5.500 e 6.100 metros de profundidade. 
 
Ele disse que a plataforma recebeu autorização para perfurar até 6.100 metros e já tinha 
chegado a 5.600 metros. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 maio 2010, Empresas, p. B6. 


