


ste 2010 será conhecido 
como o ano em que a extração de 
recursos naturais ganhou seu 
próprio reality show. Desde fevereiro, dois 
acidentes monopolizaram as atenções do 
mundo como poucos eventos conseguiram 
fazer. A explosão da plataforma de explo
ração de petróleo Deepwater Horizon, no 

Golfo do México, e o acidente envolvendo os 33 mineiros do Chile ganharam a au
diência mundial da TV e viraram hits no YouTube. Questões como a exploração 
de petróleo em águas profundas e as condições de trabalho em minas subterrâne
as ficaram por meses nas primeiras páginas dos jornais. No caso dos mineiros, es
tima-se que ao menos 35 milhões de telespectadores acompanharam o resgate pela 
televisão, entre os dias 12 e 13 de outubro, número que supera a audiência da final 
da Copa do Mundo na África do Sul e 

a posse de Barack Obama. Já o vaza
mento de óleo nos Estados Unidos é o 
tema de um sem-número de fóruns na 
internet e de uma paródia que se tor-
nou um dos maiores sucessos entre os 
vídeos do YouTube nos últimos meses, 
com mais de 11 milhões de exibições. 

Ao jogar luz sobre a extração de re
cursos naturais não renováveis, esse 
Big Brother global revelou aspectos 
críticos de atividades econômicas das 
quais as sociedades modernas são to
talmente dependentes, mas cujos me
andros seguem um tanto obscuros para 
o público. "Para empresas e executivos, 
a superexposição desses eventos veio 
confirmar que a gestão dos impactos 
socioambientais na extração de miné
rios, óleo, gás e madeira será um tema 
inescapável nos debates sobre a econo
mia sustentável do século 21", diz Aron 
Cramer, presidente da ONG americana 
Business for Social Responsibility e ex
poente do terceiro setor no diálogo com 
governos e iniciativa privada. Desas
tres como o ocorrido em abril passado 

na plataforma da companhia britânica 
BP (ex-British Petroleum), no Golfo do 
México, são uma fonte de aprendizado. 

Companhias brasileiras como Pe-
trobras, Vale, OGX e Odebrecht têm 
muito o que extrair da observação de 
operações malsucedidas lá fora, sobre
tudo quando se pensa nas trajetórias 
sem precedentes que esse grupo dese
nha nos mercados do pré-sal e de mi
neração. "O fato de que o vazamento da 
Deepwater Horizon é creditado a uma 
corporação mundial que faz explora
ções há 102 anos não nos deixa esquecer 
que ainda está para surgir uma empre
sa 100% livre do risco de acidentes", 
afirma Cramer, também membro do 
conselho internacional do Instituto 
Ethos e com um longo histórico de tra
balhos na área de sustentabilidade da 
BP (leia entrevista napág. 146). Apontado 

FINAL FELIZ_Resgate de um dos 33 
mineiros que passaram 69 dias soterrados 
na mina San José, no deserto deAtacama, 
uma das mais perigosas do Chile 



como o "11 de setembro" do governo Ba-
rack Obama, o acidente na plataforma 
causou a morte de 11 operários e um 
dano incalculável ao ecossistema, ao 
despejar 780 milhões de litros de óleo 
na costa americana. Da noite para o dia, 
pescadores e donos de hotéis do estado 
da Louisiana tornaram-se habitantes 
de uma terra arrasada. "Era um cenário 
de filme", diz Maurício Green, da Hidro-
Clean, empresa de gerenciamento de 
riscos ambientais que foi às áreas atin
gidas para acompanhar de perto a ação 
do aparato americano. Do lado da BP, as 
perdas foram volumosas. Ao fim do se
gundo trimestre, a empresa anunciou 
seu primeiro prejuízo em 18 anos, de 
US$ 17 bilhões. Além disso, ela reservou 
US$ 32 bilhões para cobrir os custos 
com a limpeza e as indenizações. Mas 
a resposta mais dura viria mais tarde, 
com o declínio de US$ 70 bilhões no seu 
valor de mercado e a queda do principal 
executivo da empresa, Tony Hay ward. 

Do dia 20 de abril último, data em 
que as chamas tomaram a plataforma, 
até o fim de outubro, a BP passou por 
uma inquirição sem paralelos na histó
ria. Disso resulta uma espécie de "caixa-
preta" que traz o histórico de equívocos 
que levaram ao acidente. O primeiro 
deles diz respeito à liderança da com
panhia no setor e remonta a 2000, ano 
em que a petrolífera embarcou na onda 
sustentável e anunciou que a sigla BP 
passaria a significar Beyond Petroleum 
(Além do Petróleo). Trata-se de uma 
guinada histórica. Após investir du
rante quase um século numa atividade 
nociva ao meio ambiente, a empresa 
passaria a incluir energias alternativas 
entre suas prioridades. Nessa busca 
por se alinhar com o espírito dos no
vos tempos, Hay ward incluiu o Brasil 
na sua onda verde. Ele anunciou que, 
em dez anos, a companhia iria investir 
US$ 6 bilhões na produção de etanol de 
cana-de-açúcar no país. "Sobrou plane

jamento e faltou execução", diz Priscila 
Claro, diretora dos programas de edu
cação executiva do Insper e especialista 
em sustentabilidade. Segundo ela, a BP 
de fato foi pioneira no setor ao investir 
no desenvolvimento de energias limpas, 
mas, ao mesmo tempo, não deu a devida 
atenção à necessidade de se aprimorar e 
monitorar a indústria tradicional, onde 
ainda estão suas raízes. 'A falta de meca
nismos de segurança e de treinamento 
das equipes para lidar com situações de 
emergência mostrou que a liderança era 
frágil e mirava só o futuro", diz Priscila. 

O fato de a BP ter sido a primeira 
grande companhia de petróleo a abra
çar a sustentabilidade elevou as expec
tativas às alturas. O tombo, quando 
veio, estornou a fama depositada na 
sua conta ao longo de anos com juros e 
correção. Para as empresas brasileiras, 
fica uma boa lição. Nos últimos anos, 
companhias como Vale e Petrobras têm 
liderado nos seus setores uma aproxi-



OBAMA NO GOLFO DO MEXICO_O 
presidente americano acompanha no 
estado da Louisiana o vazamento, o 
"11 de setembro" de sua administração. 
Foram despejados 780 milhões de litros 
de óleo no mar e 11 pessoas morreram 

mação crescente com o tema sustenta
bilidade. No livro Sustainable Excellence, 
lançado em setembro nos Estados 
Unidos, Aron Cramer e Zachari Kara-
bell afirmam que ambas são exemplos 
de grupos com grande atuação global, 
que estão levando a responsabilida
de social e ambiental ao cerne dos ne
gócios: "A Petrobras tem liderado as 
buscas por diversificar suas fontes de 
energia, e isso não é apenas uma ação 
de marketing", diz Cramer. Como mos
trou a BP, quando o mundo começa a 
aplaudir muito, convém ter cautela. 

Como as explorações do pré-sal 
estão só começando, a Petrobras tem 
uma prova de fogo pela frente. Nesta 

que é a maior empreitada em seus 57 
anos, a companhia fará algo inédito: 
a exploração de óleo a 7 mil metros de 
profundidade, numa faixa que se esten
de ao longo de 800quilômetros entre os 
estados do Espírito Santo e Santa Cata
rina, com 200 quilômetros de largura 
e a 300 quilômetros da costa brasilei
ra. Segundo Eduardo Lopes, diretor 
da Ecosorb, empresa especializada na 
prevenção e remediação de desastres 
ambientais, na eventualidade de um 
vazamento grave, a costa brasileira 
poderia ser atingida do Rio Grande do 
Sul ao Maranhão. "O risco do pré-sal é 
de uma magnitude que jamais alguém 
sonhou", diz Lopes. Não por acaso, o 
campo de Tupi, na Bacia de Campos, 
que tem reservas estimadas de 5 bilhões 
a 8 bilhões de barris, foi incluído pela 
ONG Global Renewable Fuels Allian-
ce (Aliança Global de Fontes Renová
veis) entre os dez pontos de exploração 
marítima mais perigosos do mundo. 
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A crise da BP é emblemática tam
bém porque sua abrangência cobre 
grande parte dos problemas que uma 
empresa de exploração de recursos na
turais pode enfrentar. Um passo antes 
da exploração, a empresa empreendeu 
um lobby intenso junto ao MMS, o ór
gão americano equivalente no Brasil à 
A N P (Agência Nacional do Petróleo), 
esgarçando as normas que deveriam 
cercear as perfurações no território 
americano. Numa reportagem da re
vista amencanaRollingStone, seus exe
cutivos foram acusados de "ir para a 
cama" com profissionais da agência 
reguladora. A promiscuidade vinha 
desde o governo Bush (2001-2009) e se 
manteve incrustada na gestão Obama. 
Para fragilizar as regras, as petrolíferas 
presenteavam os funcionários da agên
cia com viagens e festas de arromba. 
Quando o presidente despertou, diante 
da imensa mancha de óleo que se di
rigia à costa da Louisiana, já era tarde. 

D E D O POLÍTICO_No Brasil, 
a situação é diferente na forma, mas 
similar no conteúdo. As leis nacionais 
não reconhecem o lobby como ativi
dade legítima das empresas. O risco 
aqui é devido a uma forte interferên
cia política em agências dos setores de 
petróleo, mineração e energia. "Com a 
transferência de atribuições de órgãos 
que deveriam ser independentes e téc
nicos para o poder executivo ou para 
as empresas, há uma inevitável flexi

bilização das normas", diz Alessandra 
Magrini, especialista em engenharia 
ambiental da Coppe, centro de pesqui
sas da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Aqui, como lá fora, há o risco de 
o assunto chamar a atenção dos executi
vos apenas quando o pior já aconteceu. 
"Jogar contra leis criadas para proteger 
a sociedade também faz da empresa 
uma inimiga pública", diz Elisabeth La
ville, presidente da ONG francesa Uto-
pies, que auxilia empresas na adoção de 
práticas sustentáveis. Não bastasse a 
interferência de políticos nas agências, 
empresas como Vale e Petrobras tam
bém atuam sob a mão forte do governo 
e têm grande peso nos debates eleito
rais, como se viu no pleito deste ano. 
'A miscelânea de poderes aumenta o ris
co para todos os lados", diz o norueguês 
Magne Seljeflot, diretor da seguradora 
Aon em Londres, que há quase quatro 
décadas trabalha com companhias de 
petróleo. Segundo ele, embora o gover
no do Reino Unido seja acionista da BP, 
é raro ver o primeiro-ministro inglês ou 
membros de seu gabinete dando palpi
tes sobre a empresa ou as leis que regu
lam o setor. "Nos últimos tempos, isso 
só aconteceu quando o governo ameri
cano passou a atacar a BP", diz Seljeflot. 

DECISÃO RUIM_No quesito 
transparência, os executivos brasileiros 
também podem extrair variadas lições 
do caso BP. Após as primeiras notícias 
sobre o vazamento, uma sucessão de 
informações contraditórias revelou o 
despreparo da empresa na tarefa de 
divulgar informações confiáveis so
bre o que se passava. Diante disso, os 
investidores, o governo americano e Os 
habitantes das regiões afetadas toma
vam decisões sem ter sequer um núme
ro aproximado do volume de óleo que 

PETRÓLEO NO MUNDO_No sentido 
horário, protesto da ONG Greenpeace-, 
a baía de Guanabara após o acidente de 
2000; o ex-BP Tony Hayward; e José 
Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras 
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jorrava do fundo do mar. Em sua obra 
Colapso, o cientista americano Jared 
Diamond aborda o meio como diferen
tes civilizações se relacionaram com os 
seus recursos naturais. Há uma defini
ção acurada desse tipo de situação: "Sob 
tais circunstâncias, o comportamento 
das empresas torna-se um exemplo em 
grande escala de um comportamento 
racional de parte de um grupo - neste 
caso, a empresa - traduzido em uma to
mada de decisão desastrosa de uma so
ciedade". Obama, por exemplo, seguiu 
estimativas que diziam que os vaza
mentos não ultrapassariam 5 mil barris 
diários. Enquanto isso, especialistas 
afirmavam estar de frente para um de
sastre que iria eclipsar o Exxon Valdez, 
um marco na indústria do petróleo 
que, em 1989, despejou 270 mil barris 
de petróleo no Alasca, numa das áreas 
biologicamente mais ricas do mundo. 
Enquanto o presidente da BP falava 
que o vazamento era "muito, muito mo

desto", proliferavam especulações - 5 
mil, 12 mil, 25 mil, 55 mil, 64 mil ou 110 
mil barris diários. "Eu me equivoquei 
ao pensar que as petrolíferas estavam 
prontas para agir quando acontecesse 
o pior", declarou o presidente Obama, 
que só veio a saber mais tarde que o va
zamento foi de 26,8 mil barris diários. 

Segundo Sérgio Leitão, diretor de 
uma das unidades da subsidiária bra
sileira da ONG Greenpeace, a cultura 
corporativa ainda engatinha na cria
ção de canais abertos de comunicação 
com seus públicos estratégicos. "Em 
períodos de calmaria, poucos dão falta 
disso, mas basta surgir uma pedra no 
sapato para a situação mudar", afir
ma. A despeito da euforia com o pré-
sal, entidades ambientalistas como o 
Greenpeace protestam contra o acesso 
limitado a dados sobre as áreas que se
rão perfuradas e o potencial impacto na 
biodiversidade brasileira. "O desconhe
cimento sobre esse assunto é brutal", 
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afirma Leitão. Embora pareça um bom 
negócio, essa postura pode ser perver
sa para as empresas. "Quanto mais se 
sonega informação, mais turva fica a 
sua imagem", diz Haroldo Vale Mota, 
professor da área de gestão de risco da 
Fundação Dom Cabral. Nesta linha, 
aproveitando-se de uma fresta aberta 
pela Petrobras, o Greenpeace preparou 
uma análise que aponta uma possível 
incongruência no projeto do pré-sal. 
Para a ONG, há um grave conflito de 
interesses entre as chamadas ZEE's 
(Zonas Econômicas Exclusivas), uma 
área marítima de 4 milhões de km 2 da 
qual 40% foi apontada pelo governo 
como prioritária para a conservação 
da biodiversidade, e o "eldorado do pe
tróleo" apresentado pela empresa du
rante seu IPO. "E se os acionistas que 
colocaram US$ 70 bilhões na empresa 
estiverem contando com as áreas que 
podem vir a ser vetadas pelo Minis
tério do Meio Ambiente?", diz Leitão. 

Um contraponto bem-sucedido a 
esses dois casos foi a condução dos tra
balhos de resgate dos 33 mineiros do 
Chile. Ao longo de 69 dias, o governo do 
presidente Sebastián Piñera tomou a 
dianteira da comunicação com as famí
lias e a imprensa mundial, conduzindo 
a divulgação de informações periódicas 
a 1,5 mil jornalistas que acamparam no 
local. Mesmo antes do retorno à super
fície, a transparência foi uma constante. 
Além do contato monitorado dos fami
liares com os soterrados, emissoras de 
TV tinham acesso a imagens feitas no 
interior da mina pelos próprios minei
ros e às informações oficiais sobre o res
gate. O reflexo disso foi uma percepção 
de que a gravidade da crise estava sen
do transmitida de forma realista, sem 
a intenção de subtrair ao público o que 
iria arranhar a reputação da empresa 
San Esteban, que administrava a mina, 
considerada uma das mais perigosas do 
país. A opção por manter as portas aber
tas também trouxe dividendos para 
Piñera, cuja popularidade saltou de 
50% para 70% após o término da crise. 



Quais são as relações da ONG Bu
siness For Social Responsibility com a 
BP?_A BSR é uma entrevarias organiza
ções que estão ajudando a BP a pensar 
em formas de se prevenir problemas am
bientais nofuturo. Temos discutido como 
redobrar os esforços para garantir a sus
tentabilidade das operações e auxiliado 
na reconstrução das relações da empre
sa com comunidades e ONGs globais. 

Em menos de dez anos, a empre
sa inaugurou uma nova era entre as 
petrolíferas ao embarcar na onda 
verde, mas causou o maior desastre 
ambiental em solo americano. É pos
sível prever algum cenário para seu 
futuro?_Será interessante ver para 
onde a BP irá nos próximos dez anos. 
Temos trabalhado com eles em áreas 
como direitos humanos, relacionamen
to com governos e geração de energia. 

Acreditamos que a empresa não deve 
estar orgulhosa com o curso desses 
eventos. Nenhuma companhia estaria. 

Ninguém parecia estar pronto para 
dar respostas que estivessem à altura 
do vazamento. _Todos estavam des
preparados para responder de forma 
rápida e efetiva. Diante disso, está claro 
que há muito trabalho para ser feito por 
empresas, governo, ONGs e comunida
des. Precisamos de uma combinação 
de políticas eficientes, inovação tecno
lógica e bons processos corporativos. 

O que empresas brasileiras que ex
ploram recursos naturais podem ex
trair dessa experiência?_Em primeiro 
lugar, o vazamento da BP nos lembrou 
que não existem tecnologias totalmen
te livres de risco. Além disso, o aciden
te fez um alerta sobre a importância 

de se utilizar as melhores tecnologias 
existentes, manter o nível máximo de 
testes e agir de forma transparente. 
Outra coisa que ficou clara é que a per
furação precisa ser acompanhada de 
um plano de emergência para garantir 
que, no caso de os problemas serem 
inevitáveis, os danos serão minimizados. 

No Brasil, as agências reguladoras 
sofrem interferência política. Qual é o 
peso dessa postura na atividade das 
empresas?_Não estou próximo do Bra
sil o bastante para formar opinião sobre 
um caso em particular. Mas posso dizer 
que numa operação complexa como 
a do pré-sal, com perfurações que exi
gem níveis de excelência jamais vistos, é 
preciso que as regras e legislações pra
ticadas no setor reflitam as demandas 
tecnológicas, econômicas e ambientais. 

O sr. acaba de lançar o livro Sus-
tainable Excellence, que traz uma 
coletânea de casos de empresas que 
buscam se aproximar de práticas sus
táveis. O que o sr. pretende com esse 
trabalho?_0 livro mostra que a susten
tabilidade é um dos principais meios 
que as empresas têm para atingir seus 
objetivos no século 21. Este é o caminho 
para resolver os desafios que temos 
na economia, não só no que diz res
peito ao meio ambiente, mas também 
na criação de postos de trabalho para 
o maior número possível de pessoas. 

As brasileiras Petrobras e Vale fo
ram incluídas no livro. O que o sr. viu 
de interessante nas empresas?_As 
duas companhias têm feito as per
guntas certas sobre os impactos que 
seus negócios causam no meio am
biente e como ser transparentes e dia
logar com as comunidades afetadas. 
Por fim, não podemos esquecer que 
o mundo precisa de recursos natu
rais para crescer e reduzir a pobreza. 



O capítulo final da saga BP diz res
peito ao plano de contingência, que é o 
derradeiro instrumento a ser sacado 
pelos executivos quando tudo já deu 
errado. Com base no mais catastrófico 
dos cenários, as empresas devem se 
preparar para remediar o que, em boa 
parte dos casos, é incurável. "É como 
soltar 100 coelhos no campo de futebol 
e tentar pegá-los sozinho", diz Lopes. 
Quase sempre, essa é uma engenharia 
complexa, que envolve diversos minis
térios, a Marinha e entidades ambien
tais. Com o seu plano e uma ajuda da 
natureza, a BP afirma que 74% do óleo 
foi capturado, dispersou-se ou eva
porou. Por aqui, pouco se ouviu falar 
sobre o plano de contingência que vem 
sendo desenhado para cobrir derrama
mento de óleo no território nacional. A 
referência, tanto para órgãos oficiais do 
governo quanto para a Petrobras, são os 
acidentes que ocorreram no Brasil nas 

últimas décadas. O mais conhecido de
les ocorreu em2000 e atingiu a baía de 
Guanabara (RJ) com 1,3 milhão de litros 
de óleo. Depois disso, a Petrobras criou 
o Programa de Excelência em Gestão 
Ambiental e Segurança Operacional 
(Pegaso), que colocou R$ 10 bilhões 
em projetos na área de segurança. Para 
muitos especialistas, o Brasil precisa 
agora de um Pegaso 2. Com um plano 
feito de acordo com esse novo momento 
da indústria do petróleo, seria possível, 
quem sabe, minimizar as chances de 
um dia a Petrobras ter de vir a público 
com um relatório que resuma sua atu
ação da seguinte forma: "Na verdade, 
uma sequência de falhas envolvendo 
diferentes partes levaram à explosão 
da plataforma que matou 11 pessoas 
e causou a contaminação generaliza
da no Golfo do México este ano". 
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Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 45, p. 136-147, nov. 2010.




