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A regra de ouro, na construção de uma imagem institucional ou de marca, é muito simples: 
diga sempre a verdade, somente a verdade e nada além da verdade a seu respeito. No calor 
das batalhas, quando as pesquisas revelam que não somos exatamente o que o consumidor 
espera de nós, resista à tentação de projetar uma imagem idealizada. Em qualquer hipótese 
diga ao consumidor o que ele pode realmente esperar de você. 
 
Estes pensamentos nos vêm à mente no momento em que o vazamento de óleo no Golfo do 
México parece ter chegado ao fim, depois que mais de 6 milhões de barris vazaram. A 
natureza sofreu um dos maiores desastres da história humana e a BP, empresa responsável 
pela explosão da plataforma, procura juntar os cacos que sobraram. O valor de mercado da 
empresa caiu pela metade, o presidente foi substituído e a sua imagem institucional 
dificilmente será recuperada. No mundo inteiro, a BP aparece hoje como vilã de uma história 
trágica, cujo único lado bom são as lições que ficaram para o futuro. 
 
Essas lições são de vários tipos. Por exemplo, as companhias petrolíferas serão muito mais 
cuidadosas no futuro, na exploração do petróleo em águas profundas. As companhias 
seguradoras aumentarão os prêmios das apólices, para fazer frente a riscos cada vez maiores. 
Mas a lição principal veio da própria BP. Ironicamente, esta empresa procurava projetar a 
imagem de preocupação com a ecologia e lançou uma grande campanha publicitária cujo tema 
era "Além do Petróleo", investindo cerca de US$ 650 milhões nos principais mercados onde 
atua. Como resultado, reforçou a sua imagem de preocupação com o meio ambiente e tornou 
ainda mais dolorosa a volta à realidade, quando a plataforma explodiu no Golfo do México. 
Como seria de se esperar, as pessoas acreditaram nas juras de amor ao planeta feitas pela BP 
em seus anúncios e passaram a crer que aquela companhia, tão cuidadosa com o meio 
ambiente, jamais se envolveria em desastres ambientais. Por isso mesmo, a decepção pública, 
foi ainda maior. As pessoas culparam a BP ainda mais do que o fariam, se ela não tivesse 
apregoado a sua suposta preocupação com a ecologia. 
 
Para complicar as coisas ainda mais, a reação da empresa ao acidente foi atabalhoada. Não 
havia um plano definido para tais emergências e as medidas tomadas foram desencontradas. 
Por exemplo, o ex-presidente da BP passou um fim de semana velejando no mar do Norte, 
enquanto o poço jorrava a plena força, talvez para demonstrar que não havia razão para 
preocupações. Moral da história: faltaram ética e coragem nas relações com os investidores, 
os governos e o público em geral. Em compensação sobrou um sentimento de onipotência e 
irresponsabilidade. 
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