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INTRODUÇÃO

As grandes marcas globais se viram na 
necessidade de posicionar-se de forma ativa em 
relação à guerra da Ucrânia frente à pressão de 
seus principais grupos de interesse (autoridades, 
clientes, empregados, investidores…). E o 
fizeram não somente tomando decisões com 
respeito a suas atividades na Rússia, mas 
também comunicando as razões de suas 
iniciativas nos meios informativos e submetendo 
seus argumentos ao julgamento de clientes, 
colaboradores e demais usuários das redes sociais.

Este fenômeno nos brindou um interessante 
contexto de análise sobre o poder da reputação 
corporativa em um cenário de grave crise 
geopolítica, para o qual quisemos aplicar nossas 
capacidades de investigação tanto qualitativas 
como quantitativas no mundo de língua hispana e 
portuguesa.

Através do olhar de nossos especialistas em 
comunicação e assuntos públicos nos treze países 
onde estamos presentes, se analisou a reação da 
opinião pública e das marcas de cada território em 
relação à guerra da Ucrânia. E também, mediante 
o estudo de dados massivos, aplicando inteligência 
semântica e artificial a 1 554 294 mensagens no 
Twitter, blogs, notícias e fóruns sobre o conflito, 
foram extraídas conclusões de valor sobre a 
reputação das marcas. Convém aclarar que as 
ideias que expomos à continuação respondem ao 
estudo dos dados coletados até o dia 16 de março 
de 2022.

3

3

Ativismo corporativo em relação à guerra na Ucrânia



Ativismo corporativo em relação à guerra na Ucrânia

4

ANÁLISE 
QUANTITATIVA

4



Ativismo corporativo em relação à guerra na Ucrânia

5

5

Da mobilização maioritária das marcas em relação 
à guerra na Ucrânia se abstrai que, das 100 
melhores marcas globais listadas pela Interbrand, 
somente 10 delas não se pronunciaram de forma 
notória a favor de restrições ou sanções dirigidas 
ao mercado russo em sua operativa convencional. 
São eBay, Huawei, Johnson & Johnson, Gillette, 
Kia, Phillips, Tiffany e Zoom, cada uma com suas 
próprias particularidades.

São significativos os casos da Johnson & Johnson 
e Gillette, com um posicionamento a favor de 
manter suas operações na Rússia, argumentando, 
a segunda, que o “povo russo não deve pagar 
as consequências das ações de seu governo” e 
anunciando, o primeiro, que seguirão levando 
“saúde universal e básica” aos cidadãos russos. 

Também é chamativo o caso da Huawei, cujo 
silêncio a respeito do conflito suscitou a renúncia 
de alguns executivos britânicos e comentários 
sobre seu interesse por apropriar-se do mercado 
russo após a saída de seus competidores. Ou o 
caso da Phillips, cuja fundação anunciou 

iniciativas de apoio aos cidadãos da Ucrânia, 
mas que não fez uma declaração com respeito a 
medidas específicas a partir da própria corporação.

Marcas como aTiffany manifestam uma pauta 
similar de silêncio a partir das marcas comerciais, 
deixando que sejam suas marcas corporativas 
LVHM e AB Inveb, respetivamente, as que se 
pronunciem com respeito à situação bélica na 
Ucrânia. 

Em relação a Tesla ou Zoom, não encontramos 
posicionamentos corporativos claros, porém, 
ambos se converteram em atores coprotagonistas 
indiretos a favor dos ucranianos; o primeiro, pelo 
apoio prestado por seu proprietário, Elon Musk, e 
o segundo, pelo uso ativo da plataforma por parte 
do presidente Zelenski.

DADO 1                                                                       
SOMENTE 10 % DAS 100 PRINCIPAIS MARCAS GLOBAIS NÃO SE 
PRONUNCIARAM A FAVOR DAS SANÇÕES À RÚSSIA
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Quando analisamos as palavras utilizadas pelos 
usuários das redes sociais para referir-se às ações 
das marcas sobre a Ucrânia descobrimos várias 
percepções que alteram o sentido da comunicação.

A primeira é que, se alguma vez se buscou dirigir 
as sanções na direção de Vladimir Putin e seu 
entorno, o certo é que a conversa terminou por 
generalizar o objeto da sentença ao país em seu 
conjunto e, em menor medida, a seu próprio 
povo. Um terço das expressões utilizaram a 
palavra “Rússia”, enquanto somente 16,1 % 
empregaram o nome de seu presidente e 4,1 %, o 
dos “russos”.

A segunda é que, apesar da tentativa de Putin 
de impor o eufemismo “operação especial”, os 
conceitos que se disputam o significado central 
de sua ação bélica são “invasão”, com 21,9 % das 
menções, e “guerra”, com 20,4 % das expressões, 
refletindo a percepção desproporcionada e 
excepcional da decisão tomada pelo dirigente russo.

A terceira também resulta interessante, pois 
manifesta como as comunicações das marcas 
e seus seguidores com respeito à Ucrânia 
se movem entre os conceitos de “sanções” 
e “compromisso”. Apenas aparecem termos 
mais emocionais e rotundos, como podem ser 
“sentença” ou “rejeição”. As mensagens das 
marcas e suas réplicas procuram explicar as 
ações de modo racional, aludindo às “sanções” 
e suas consequências, ou trasladar emoções de 
“compromisso” com os empregados e clientes 
afetados pela guerra.

DADO 2                                                                        
A PALAVRA “RÚSSIA” PROTAGONIZA A CONVERSA CRÍTICA, 17 
PONTOS PERCENTUAIS POR CIMA DE “VLADIMIR PUTIN” E 29 POR 
CENTO MAIS QUE “RUSSOS”
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O poder e a influência das marcas norte americanos 
se impõem sobre as europeias também no ativismo 
mostrado em relação à guerra e invasão da Ucrânia. 
Se adverte nelas mais veemência nas mensagens 
e uma conversa mais ativa de seus seguidores, 
motivada talvez, também, pela maior distância do 
conflito e suas consequências.

Nesse sentido, sobressai a conversa sobre as 
marcas da empresa Meta. Facebook protagoniza 
um intenso debate sobre o uso da censura ou 
controle das mensagens de ódio favoráveis aos 
interesses de Putin, com até 16 % das menções 
analisadas. Da mesma forma que o Instagram, 
também proibido na Rússia, que concentra a 
seu redor outros 8 % das expressões, centradas 
em condenar o ataque contra a liberdade de 
expressão do povo russo.

As marcas da empresa Alphabet, Youtube e 
Google, também ocupam posições importantes 
neste debate sobre as marcas e a Ucrânia, com 
9,5 e 7 % das menções, respetivamente. Em seu 
caso, como no da Intel, Visa, Netflix, Apple ou 
Pepsi, se aprecia uma comunidade de crenças 
com seus seguidores, que manifestam seu apoio 
ao cesse de operações e cancelamentos de 
serviços em território russo. Somente uma marca 
europeia, IKEA, se inclui entre as mais destacadas.

7

DADO 3                                                                      
AS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLÓGICAS DOS 
ESTADOS UNIDOS LIDERAM 63 % DA CONVERSA ATIVISTA EM 
RELAÇÃO À GUERRA NA UCRÂNIA
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Os dados também nos oferecem alguns indícios 
sobre o interesse da opinião pública sobre a 
posição das marcas em relação à guerra na 
Ucrânia nos 12 países onde a LLYC está presente. 

Quando observamos os volumes totais de 
conversa em redes sociais, os números refletem de 
forma similar as posições equivalentes à população 
dos países. Assim ocorre que os Estados Unidos, 
Brasil, México e Argentina, junto a Espanha, se 
situam entre os cinco primeiros da lista. Porém, 
se provamos a ensaiar uma taxa proporcional 
comparativa, que divide a população total entre 
as menções totais registradas em cada país, os 
resultados mostram conclusões diferentes:

1.  O primeiro que vemos é que Espanha e Portugal 
se situam entre os cinco primeiros, de forma 
coerente com sua proximidade ao cenário bélico; 
apesar de que resulta chamativo o fato de que 
a Espanha se coloque inclusive por diante dos 
Estados Unidos.

2.  O segundo que apreciamos é que somente 
dois dos países latino-americanos analisados, 
Chile e Panamá, se posicionam entre os cinco 
primeiros, com uma taxa superior a um. Apesar 
de que a Argentina, com 0,99, e o Equador, com 
0,90, também indicam um interesse considerável 
na conversa.

3.  O terceiro que observamos é que os dois países 
mais populados da América Latina, México e Brasil, 
manifestam um índice de conversa dos mais 
reduzidos, por debaixo de 0,5. E que outros países 
grandes, como Colômbia e Peru, expressam um 
comportamento similar.

4.  Por último, constatamos que o país com menos 
participação na conversa sobre as marcas globais 
em relação à guerra da Ucrânia é a República 
Dominicana, com uma taxa de 0,33.

DADO 4                                                                       
SOMENTE O CHILE E O PANAMÁ TÊM TAXAS DE CONVERSA SOBRE 
MARCAS GLOBAIS E A UCRÂNIA SUPERIORES A UM NOS PAÍSES DA 
AMÉRICA LATINA ANALISADOS
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ESPANHA
EM PRIMEIRA LINHA
A última etapa da nossa história na Espanha está 
marcada por acontecimentos que provocaram 
a crise da saúde, econômica e política e social, 
mantendo em suspense o povo espanhol e 
incidindo em suas expectativas vitais, hábitos de 
consumo e relação com as marcas, governos, 
instituições e ONGs. Durante a COVID 19, Filomena 
e a erupção do vulcão de La Palma, se despertou 
um movimento em cadeia de marcas que decidiram 
adotar posturas públicas e iniciativas concretas para 
atender questões sociais como mandar material de 
saúde, víveres, doações e recursos humanitários aos 
agentes danificados. Na invasão russa na Ucrânia, 
não está sendo menor. Observamos um aluvião 
de ações por parte das marcas espanholas para 
denunciar a situação e rejeitar a liderança de Putin 
em seus diferentes canais de comunicação assim 
como para tomar medidas contundentes como 
deixar de fazer negócios com a Rússia. 

Segundo o Trust Barometer de 2021 realizado 
por Edelman, a Espanha é o quarto país mais 
desconfiado contra suas próprias instituições dos 
27 do estudo, no qual o Reino Unido, Japão e Rússia 
ocupam o podium. O relatório deixa claro que os 
espanhóis têm mais confiança nas empresas que 
nas próprias ONGs, nos meios de comunicação

 e inclusive no governo, sinalizando um círculo de 
desconfiança que erode o bem-estar social. Esta 

desconfiança generalizada sobre a capacidade 
dos governantes para solucionar os problemas da 
sociedade legitimou às companhias para liderar a 
iniciativa aportando soluções que mesmo sendo 
úteis para os cidadãos, não são nada fáceis de 
realizar desde o ponto de vista empresarial.

Na primeira etapa da invasão da Ucrânia, o gigante 
espanhol Inditex fechou mais de 500 lojas nestes 
países apesar de que continuou pagando a seus 
empregados. Por sua parte, a multinacional de 
moda Mango, anunciou o fechamento temporal 
de suas lojas próprias e de franquias na Rússia; da 
mesma forma que o Grupo Tendam e Tous, que 
fecharam temporalmente suas lojas e sua atividade 
online na Rússia. Estas são somente algumas das 
centenas de exemplos que se poderiam citar.

E não somente presenciamos ações de marcas 
cujo negócio depende diretamente da Rússia, mas 
também reações de companhias que enfrentam a 
questão como um posicionamento reputacional e 
de valores apostando por contribuir positivamente 
ao dilema social e migratório provocado pela guerra.
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Marcas como a Renfe, a principal empresa 
espanhola de transporte ferroviário de passageiros 
e mercadorias, oferecemoferece bilhetes gratuitos 
tanto às pessoas afetadas que permanecem n

Marcas como Renfe, a principal empresa de 
transporte ferroviário de passageiros e mercadorias 
da Espanha, oferece passagens gratuitas tanto 
aos afetados que seguem na Ucrânia como aos 
refugiados que saíram do país. Os bancos espanhóis, 
apesar de serem os grandes prejudicados pelo 
conflito bélico, também se pronunciam como 
o Santander que eliminou as comissões às 
transferências permitidas de países europeus 
à Ucrânia e que está impulsando as doações 
entre seus empregados a ONG’s e associações de 
refugiados. Assim como o setor de telecomunicações, 
Movistar, MasMovil, Vodafone Espanha e Orange 
Espanha se unem para oferecer chamadas e 
mensagens gratuitas a partir da Espanha à Ucrânia 
e assim, facilitar as conexões entre familiares e 
pessoas próximas. 

Enquanto observamos como o ativismo empresarial 
espanhol se posiciona em conflitos como a guerra 
em torno a valores universais como a defesa da 
segurança e a democracia e como reverte em uma 
maior confiança dos consumidores na direção de 
suas marcas, também somos testemunhas de como 
se penaliza às companhias que decidem não tomar 
partido. No dia 5 de abril, durante a intervenção à 
distância no Congresso dos Deputados do presidente 
ucraniano, Volodímir Zelenski, este agradeceu o 
apoio das empresas espanholas que cessaram 
suas operações na Rússia, mas também, apontou 
publicamente a três marcas espanholas por não 
o fazer: Maxam, Porcelanosa e Sercobe. Ante tal 
situação, Porcelanosa e Sercobe se pronunciaram 
rapidamente em suas redes sociais e através de seus 
porta-vozes desmentindo a informação, alegando 
que já haviam cessado sua atividade com a Rússia 
e se posicionando publicamente contra a invasão 
russa. Três dias depois, Maxam continua em silêncio.

É importante apontar que as empresas espanholas 
se pronunciaram ativamente contra o conflito e que 
também o fizeram os cidadãos que declaram sua 
intenção de boicotar aquelas marcas espanholas que 
continuem fazendo negócios com a Rússia. 
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ESTADOS UNIDOS
SENTIMENTO ANTI-RUSSO CRUZA AS 
LINHAS DE PARTIDO

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de 
fevereiro de 2022, o sentimento dos EUA se voltou 
fortemente contra esse agressor. O povo americano 
quer ver a Rússia economicamente incapacitada 
e expulsada da Ucrânia com a ajuda (na forma de 
fundos e armas) e forças voluntárias (milhares de 
americanos se juntaram à Legião Internacional da 
Ucrânia) - embora em grande parte sem arriscar 
uma guerra direta. Um lugar onde vemos isso 
representado é na tremenda pressão social anti-
Rússia, que fez com que centenas de empresas 
parassem de fazer negócios com a Rússia.

Essa questão foi uma das poucas que uniu os 
partidos Democrata e Republicano nos últimos 
anos, com a Pew Research descobrindo que 
50 % dos democratas e 51 % dos republicanos 
consideram a agressão da Rússia uma “grande 
ameaça” aos Estados Unidos. Há ainda mais 
consenso sobre a manutenção de sanções 
rígidas à Rússia (88 % dos democratas e 85 % 
dos republicanos), e 63 % da população total é 
fortemente a favor de sanções rígidas.

Essa forte postura pró-sanções também está sendo 
aplicada às empresas, com cidadãos dos EUA 
responsabilizando as marcas. De fato, com o passar 
do tempo, muitas das empresas que se recusaram a 
fechar seus negócios na Rússia tiveram quedas 

significativas nos preços das ações. Parte da força 
dessa resposta se deve ao aumento da visibilidade 
sobre o que as empresas estão fazendo, cortesia de 
instituições como a Universidade de Yale que reúnem 
listas de empresas que saem da Rússia (ou não).

Essas listas “maus e bons” permitiram que os 
consumidores vissem rapidamente o que suas 
marcas favoritas estão fazendo. Eles também 
levaram centenas de marcas a encerrar ou 
interromper suas operações na Rússia. Os gigantes 
internacionais McDonald’s e Starbucks, por exemplo, 
estão fechando suas lojas na Rússia (850 e todas, 
respectivamente). Marcas como a Coca-Cola, Uniqlo 
e Dior, enquanto isso, interromperam as vendas ou 
suspenderam as operações no país agressor.

Essas marcas tiveram apoio público, aparecendo 
nas listas de “bons”. Mas algumas marcas tomaram 
medidas menos completas, colocando-as em uma 
área mais cinzenta. Por exemplo, a Cinnabon (de 
propriedade da Focus Brands) continua aberta 
na Rússia, mas ficou fora da lista dos “maus” ao 
prometer não fazer novos investimentos e colocar 
todos os seus planos de expansão em espera. 
Mesmo assim, isso a coloca em um terreno 
intermediário para os consumidores americanos, 
com alguns ainda pedindo boicotes.

muchas de las empresas que se negaron a cerrar 
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Isso não quer dizer que interromper operações 
ou fechar locais seja fácil de fazer; para empresas 
que estão lá há anos, pode ser um processo 
muito complexo de desembaraçar as cadeias de 
suprimentos e encerrar os laços com os investidores 
que lhes permitiram ter sucesso. Mas a maioria dos 
cidadãos dos EUA tem pouca paciência para isso 
neste momento. Sentimentos críticos para essas 
empresas são bem expressos por Jeffrey Sonnenfeld 
e Steven Tian na Fortune: “A falta de ação reflete 
falta de vontade, não falta de opções”.

E as pessoas querem ver ação, assim como agir 
por si mesmas. Uma pesquisa de compradores dos 
EUA em meados de março indicou que 84% - em 
um baixo bipartidário - boicotaria as marcas russas 
como um sinal de solidariedade com a Ucrânia. 
Mas, embora seja um bom sentimento, isso significa 
que empresas de propriedade russa dos EUA – ou 
mesmo empresas que apenas soam russas – foram 

alvo de boicotes e até ameaças. Muitos 
empresários precisaram pendurar bandeiras 
ucranianas ou condenar publicamente a agressão 
da Rússia nas mídias sociais para convencer o 
público de sua boa vontade e se distanciar do 
intenso sentimento anti-russo.

De acordo com Sarah E. Mendelson, especialista em 
Rússia e chefe do Heinz College da Carnegie Mellon, 
a reação anti-Rússia pública nunca foi tão intensa, 
mesmo após as campanhas de bombardeios russos 
na Síria ou sua invasão da Crimeia em 2014. Esse 
sentimento provavelmente não terminará tão cedo 
- certamente não enquanto a Rússia continuar sua 
invasão. E isso, para muitos cidadãos dos EUA, é 
exatamente o ponto.
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PORTUGAL  
 DO CHOQUE ÀS RÁPIDAS AÇÕES DE 
SOLIDARIEDADE

Há um mês, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a 
maioria dos portugueses foram pegos de surpresa. 
Quatro semanas depois, estudos de opinião 
mostram que os portugueses consideram Moscou 
como o principal responsável pelo conflito armado. 
Muitas marcas - nacionais e estrangeiras – têm em 
curso campanhas e ações de solidariedade e os 
portugueses não demoraram a reagir positivamente.

Após o choque inicial, a maioria das marcas a escala 
global tomou uma posição sobre o conflito. Entre 
as principais multinacionais, muitas optaram por 
fechar a sua operação na Rússia. Foram poucas 
as que decidiram manter as suas operações 
(nomeadamente varejo alimentar). Algumas dessas 
marcas, presentes também no mercado português, 
foram alvo de algumas críticas nas redes sociais em 
Portugal e enfrentaram apelos a boicotes que, pelo 
menos até ao momento, não tiveram um impacto 
significativo, não havendo relatos de quebras nas 
vendas.

Uma sondagem, revelada quatro semanas depois 
do início do conflito por um jornal diário português, 
indica que a maioria dos portugueses considera 
que a Rússia é o principal culpado pela guerra. 
Os portugueses foram ainda questionados se a 
ajuda que a União Europeia tem prestado ao povo 
ucraniano é suficiente e a resposta foi bastante 
próxima, ainda assim, com a maioria a indicar que 
sim. 

As marcas portuguesas têm desenvolvido várias 
campanhas para que os portugueses possam ajudar 
e a população, tendo em conta a percepção que 
existe, a resposta tem sido positiva. Marcas de varejo, 
por exemplo, têm se associado à Cruz Vermelha e 
disponibilizado vias nas suas lojas para apoiar os 
refugiados. Outras marcas, como a petrolífera Galp 
e a produtora de biocombustíveis Prio optaram por 
suspender novas compras de produtos petrolíferos 
provenientes tanto da Rússia como de empresas 
russas. Estas decisões suscitaram vários comentários 
positivos nas redes sociais. A EDP, que também 
revelou um conjunto de iniciativas, fruto de um 
trabalho desenvolvido com a Cruz Vermelha e 
Médicos do Mundo, que inclui a entrega de bens de 
primeira necessidade e apoio financeiro.
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Uma tomada de posição bastante clara em Portugal 
foi também a apresentação de resultados da 
Sonae. A indumentária da CEO, na conferência de 
imprensa, tinha as cores da bandeira da Ucrânia 
(azul e amarelo) e foi deixado claro que era uma 
homenagem aos trabalhadores ucranianos. A 
presidente executiva disse ainda que o grupo não 
tinha operações na Ucrânia, mas que tinha uma filial 
de roupa infantil, que foi fechada. 

As empresas portuguesas têm uma exposição 
reduzida ao mercado russo (572 firmas exportam 
para a Rússia) e ao ucraniano (374 empresas 
vendem para a Ucrânia), embora haja alguns setores 
preocupados, como é o caso dos vinhos. 

Apesar de alguns receios com o futuro, fruto da 
subida dos preços das matérias-primas e energia, a 
percepção é que os portugueses estão acolhendo 
bem as iniciativas das marcas – nacionais e 
internacionais – que estão apoiando os refugiados.

“As marcas 
portuguesas têm 
desenvolvido várias 
campanhas para 
que os portugueses 
possam ajudar e a 
população, tendo em 
conta a percepção que 
existe, a resposta tem 
sido positiva”
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COLÔMBIA 
UMA CONVERSA MAIS 
INTERNACIONAL QUE LOCAL   
Na Colômbia, a conversa sobre a guerra na Ucrânia 
conseguiu mais de 276 150 menções e manteve 
um tom informativo no que diz respeito aos 
acontecimentos e o minuto a minuto da situação 
em meios de comunicação, e negativo (52 % tom 
negativo) no que diz respeito à comunidade em geral. 

Temas como as posições da comunidade 
internacional sobre a conjuntura, as petições de 
diversos atores para minimizar as afetações dos 
habitantes do país, os acercamentos entre as partes 
à procura de uma solução mantida no tempo, o 
deslocamento que se está dando a regiões próximas, 
o tipo de ataques que se realizam, o número de 
vítimas que deixou a guerra, ou as consequências 
desta a curto, médio e longo prazo, são somente 
alguns dos tópicos mais resenhados da conversa.

E é que, apesar de que com o passo dos dias se 
evidencia um decrescimento da conversa em 
espaços como Twitter, e uma menor cobertura nos 
meios de comunicação nacionais, -os quais tiveram 
seu pico mais alto ao redor do anúncio da guerra 
e nos dias seguintes (de 21 de fevereiro a 3 de 
março; passando de mais de 50.000 menções ao 
dia a ao redor de 1 500 e 2 000)-, se observa que 
os pronunciamento de empresas e organizações 
multinacionais foi parte da conversa, a razão das

decisões que tomaram para ser parte da solução 
a esta situação. Destacando-se sobretudo, as 
declarações que evidenciam sua preocupação 
e sentimento sobre a invasão russa na Ucrânia, 
assim como também as medidas de apoio que 
foram dirigidas aos afetados. 

Em relação a declarações, por exemplo, destacam-
se empresas como a Apple, uma das primeiras em 
tomar medidas que fez eco de sua preocupação 
pelas vítimas da guerra: “estamos profundamente 
preocupados pela invasão russa da Ucrânia e 
estamos com todas aquelas pessoas que estão 
sofrendo como resultado da violência”; Microsoft, 
de sua indignação e tristeza pelo ocorrido: “da 
mesma forma que o resto do mundo, estamos 
horrorizados, indignados e tristes pelas imagens e 
informações que recebemos da guerra na Ucrânia 
e condenamos esta invasão injustificada, não 
provocada e ilegal da Rússia”; Samsung, de sua 
solidariedade com os afetados e sua prioridade 
de cuidar a seus empregados e famílias: “nossos 
pensamentos estão com todos os que foram 
afetados e nossa prioridade é garantir a segurança 
de todos os nossos empregados e suas famílias”; 
Ikea, de sua empatia: “a devastadora guerra na 
Ucrânia é uma tragédia humana. Nossa mais 
profunda empatia e preocupação está com os 
milhões de pessoas afetadas”; FedEx Corp., sua 
solidariedade com os afetados pela violência: 
“estamos profundamente perturbados pelo 
que está sucedendo, e nossos pensamentos e 
solidariedade estão com as pessoas afetadas pela 
violência em curso”.1
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Em relação à visão de apoio, se evidência uma 
crescente onda de organizações que moveu 
recursos para ajudar os afetados pela guerra. Entre 
estas, a fundação Ikea, que anunciou uma doação 
de 20 milhões de euros (22 milhões de dólares) em 
resposta ao pedido da ONU para enfrentar a crise 
humanitária. 

Por outro lado, no que diz respeito às ações 
ou aos temas relacionados às empresas 
colombianas sobre a invasão russa na Ucrânia, 
se destaca que a informação relacionada é muito 
menor em comparação com a cobertura das 
companhias multinacionais e esteve enfocada 
em: oportunidades de negócio que encontraram 
algumas empresas nacionais como MC Armor, 
para abastecer a demanda de peças blindadas2; 
a exploração de outros países para importar 
fertilizantes para o setor agrícola, já que devido 
à guerra se viram impactados os insumos3; as 
possíveis afetações do mercado de flores, ao ser 
a Rússia um dos mercados mais relevantes para a 
exportação dos talos4; o possível encarecimento do 
frango e ovos na Colômbia, pois estes dois países 
respondem por um quinto da produção global de 
milho, que é um dos principais insumos da indústria 
avícola da Colômbia5; entre outros. 

Sob este mesmo cenário de perspectivas e análise 
sobre possíveis afetações e/ou impactos desta 
guerra na Colômbia, se encontram algumas 
declarações de líderes e empresas colombianas 
que de maneira direta ou indireta puseram sobre a 
mesa sua visão. Por exemplo, Ecopetrol manifestou 
que o mais importante sobre qualquer tema é 
que o conflito entre Rússia e Ucrânia termine 
quanto antes6. Adicionalmente, se ressaltam alguns 
pronunciamentos de líderes gremiais, como o 
de Bruce Mac Master, presidente da Associação 
Nacional de Empresários da Colômbia (ANDI), que 
indicou: “todo o planeta se viu afetado por este 
conflito, não há a menor dúvida. Eu diria que há dois 
ou três efeitos que são os principais. Um efeito vai 
ter relação com o tema do comércio. Nós hoje em 
dia exportamos uma boa quantidade de produtos 
para a Rússia e para a Ucrânia, que seguramente 
não vamos poder exportar, e igualmente, trazemos 
matérias primas de lá” 7.

1 El Espectador. Todos huyen: las principales empresas que se 
fueron de Rusia por la guerra de Ucrania.  Disponible aquí.
2 Pulzo. La empresa colombiana de prendas blindadas se le dispara-
ron ventas por guerra en Ucrania. Disponible aquí.
3 Portafolio. ‘Hay fertilizantes para abastecer al país dos meses’.  
Disponible aquí.
4 El Tiempo. ¿Sanciones económicas a Rusia afectarían el mercado 
de flores en Colombia? Disponible aquí.
5 El Espectador. Cómo le puede pegar la guerra en Ucrania a los 
precios del pollo y los huevos. Disponible aquí.
6 W Radio. Conflicto entre Rusia y Ucrania influirá en ganancias de 
Ecopetrol por precios del crudo. Disponible aquí.
7 El Universal. La Andi cree que el conflicto Rusia-Ucrania tendrá 
efectos en Colombia. Disponible aquí.

“Nós hoje em dia 
exportamos uma 
boa quantidade de 
produtos para a Rússia 
e para a Ucrânia, que 
seguramente não 
vamos poder exportar”

https://www.elespectador.com/economia/todos-huyen-principales-empresas-que-se-fueron-de-rusia-por-la-guerra-en-ucrania/
https://www.pulzo.com/economia/empresa-colombiana-vende-prendas-blindadas-ucrania-PP1254307
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/hay-fertilizantes-para-abastecer-al-pais-dos-meses-563151
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/rusia-ucrania-sanciones-economicas-afectarian-mercado-florista-en-colombia-657286
https://www.elespectador.com/economia/empresas/aumentar-la-produccion-y-sostenibilidad-las-apuestas-para-el-pollo-y-el-huevo/
https://www.wradio.com.co/2022/03/23/controversia-entre-la-camara-colombiana-de-la-infraestructura-y-el-invias-por-manual-para-construir-tuneles/
https://www.eluniversal.com.co/regional/atlantico/la-andi-cree-que-conflicto-rusia-ucrania-tendra-efectos-en-colombia-DD6207757
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EQUADOR
PRUDÊNCIA E ENFOQUE NAS 
AFETAÇÕES 

Equador, ao ser o país latino-americano com mais 
cidadãos na Ucrânia (850 personas, em sua maioria 
estudantes) teve um primeiro momento no qual os 
meios de comunicação, as autoridades e a sociedade 
em geral centraram sua atenção no desenvolvimento 
do conflito bélico, alcançando 159 980 menções. A 
saída segura de equatorianos residentes na Ucrânia 
e a gestão liderada pelo Ministério de Relações 
Exteriores foram o foco de interesse nos meios e 
redes sociais. Isto, além da informação gerada e 
replicada sobre a situação, a postura dos países, 
governantes, afetados, implicações econômicas, 
sociais e políticas a nível global.

No cenário de redes sociais, o pico mais alto 
aconteceu no dia 24 de fevereiro, quando as 
menções negativas e neutrais ganharam terreno 
na conversa (49 % do tom da conversa e 50 %, 
respetivamente), sobretudo no Twitter. Vários atores 
sociais, políticos, líderes de opinião e periodistas 
reagiram com respeito à situação. Porém, no 
transcurso da seguinte semana e até o momento a 
tendência de interações e comentários é de baixa. 

As reações, distanciadas de posturas próprias de 
empresas locais ou internacionais com base no 
Equador, foram assumidas por grêmios, câmaras 
de indústrias e associações de comércio, que se 
pronunciaram sobre a afetação do conflito na 
produção local. Por exemplo, se fala que 1.142 
empresas sentem o impacto da guerra contra a 
Ucrânia, “várias empresas equatorianas deixaram 
de exportar seus produtos por falta de pagamento 
e pelos nós logísticos que se formaram. 40 % das 
firmas corresponde aos setores de agricultura, gado, 
silvicultura e pesca, enquanto 36 % se move nos 
negócios de comércio, 18 % pertence ao setor de 
manufatura e 6 % restante a outras atividades.” 8

Por sua parte, segundo a Associação de 
Comercialização e Exportação de Banano 
(Arcobanec) e da Câmara Nacional de Aquacultura 
(CNA), aponta que há exportadores equatorianos 
que frearam suas operações com a Rússia. Se trata 
em sua maior parte de empresários dos setores 
bananeiro e camaroeiro que se veem afetados pela 
suspensão do transporte marítimo de carga na 
direção de e para a Rússia por parte das principais 
empresas navais do mundo, como Maersk e MSC, 
que foi anunciada no início de março de 2022.

8 Ecuador: 1 142 empresas sienten el impacto de la guerra contra 
Ucrania. Disponible aquí.

https://www.primicias.ec/noticias/economia/empresas-ecuador-invasion-rusia-ucrania/
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Por outro lado, a Federação Equatoriana de 
Exportadores (Fedexpor) realizou um relatório no 
que detalha as consequências preliminares da 
guerra, fazendo ênfase nos impactos comerciais, 
logísticos e econômicos. “Ante o fechamento total 
do comércio com Ucrânia, na semana de conflito se 
deixaram de exportar US$ 2,5 milhões e se prevê 
um cancelamento de pedidos para as próximas 
semanas de US$ 12 a 15 milhões na direção 
desse mercado. A nível econômico a federação 
registra a perda de valor do rublo russo superior 
a 70 % desde o início do conflito. Isto encarece os 
produtos da oferta exportável do Equador, assim 
como as sanções econômicas que põem em risco 
as transações de cobrança através do sistema de 
pagamentos internacional.” 

Outra temática que se registra em meios de 
comunicação como consequência do conflito 
entre Ucrânia e Rússia é o possível incremento 
do preço de certos alimentos de consumo básico. 
Segundo o economista Esteban Albornoz, “o conflito 
internacional pode provocar que subam os preços 
de alguns produtos no Equador, como o pão, as 
massas e inclusive o frango. Este último devido a 
que a Ucrânia exportava milho, a base da indústria 

avícola. Indicou que os produtos de exportação da 
Rússia e da Ucrânia são relevantes para o Equador, 
no sentido de que não vão estar no mercado no 
próximo ano e, portanto, haverá menor oferta 
destes, o que produzirá um encarecimento das 
matérias primas e dos produtos finais.” 10

Apesar de que este contexto supõe um impacto 
direto nas indústrias que produzem alimentos 
de consumo familiar, a exposição mediática 
está liderada por porta-vozes externos como 
economistas e representantes de grêmios. Isto sem 
descartar que, em um futuro a curto prazo, devam 
ser as marcas que tornem pública sua posição 
frente aos efeitos da guerra, cenário para o qual 
as companhias devem delinear sua estratégia de 
comunicação de forma antecipada.

9 Ecuador pierde USD 2,5 millones semanales por guerra en 
Ucrania. Disponible aquí.
10 La inflación en Ecuador puede ser una consecuencia de la guerra 
en Ucrania. Disponible aquí.

https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-exportaciones-guerra-ucrania-rusia.html
https://www.ecuavisa.com/lo-nuevo-ecuavisa/la-inflacion-en-ecuador-puede-ser-una-consecuencia-de-la-guerra-en-ucrania-EI1479327


Ativismo corporativo em relação à guerra na Ucrânia

20

PERU
UMA CONVERSA MAIS SOCIAL DO 
QUE EMPRESARIAL

No Peru, a conversa sobre o conflito envolve 
97 % do Twitter, onde se superaram os 35 000 
comentários no dia 24 de fevereiro, mas sem 
manter-se como tendência continuamente e 
somente 7 % em meios de comunicação e fóruns. 
Da mesma forma, o tom da comunicação, por 
parte dos meios oficiais, foi de carácter informativo 
explicando de que maneira a guerra entre a 
Ucrânia e a Rússia poderia afetar ao país, como 
se iam desenvolvendo os fatos e como reagiam as 
empresas mais conhecidas a nível mundial. Estas 
cifras somente evidenciam que a cidadania ainda 
não dedicou toda sua atenção ao tema. 

Por outro lado, é importante apontar que, apesar 
de que as marcas peruanas não se pronunciaram 
diante do conflito, a população o fez. Isto se viu 
refletido na conversa que gerada nas redes sociais, 
principalmente em Twitter onde se geraram 34 950 

publicações e mais de 164 mil menções; com uma 
participação de 71 % homens e 29 % mulheres. A 
população fez notar sua desconformidade com 
o conflito e assim se viu refletido com 47 % de 
sentimento negativo, 53 % neutral e somente 1 % 
positivo.

Nas publicações se pode evidenciar que se 
solicitavam a entidades como a ONU ou países 
da união europeia que dessem apoio às famílias 
afetadas. Também expressaram sua moléstia 
contra os ataques que a Ucrânia estava sofrendo. 
Algumas das palavras mais utilizadas foram: Putin, 
Guerra, Ucrânia, Rússia e urgente. Os emoticons 
mais utilizados foram as bandeiras da Rússia, 
Ucrânia, Estados Unidos, União Europeia e o círculo 
vermelho que se utiliza para demonstrar urgência 
e/ou alerta.
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MÉXICO
CONVERSA DECRESCENTE E 
PETRÓLEO 

Desde que a notícia deu a volta ao mundo, a 
cobertura mediática do conflito internacional 
ocupou as manchetes e programas políticos dos 
principais meios de comunicação ao redor do 
mundo e, também no México, onde a conversa 
gerada em torno ao tema mostrou um interesse 
decrescente, mostrando o pico máximo de conversa 
gerada no próprio dia 24 de fevereiro e, desde 
então, com uma clara tendência à baixa. 

Em questão de menções, o México se localiza na 
posição número quatro, apesar de que a taxa 
comparada com sua população é baixa. Twitter 
é a rede social onde se centrou mais de 80 % da 
conversa versus o resto de meios e redes sociais. 
Se aprofundamos em qual foi a postura que 
se mostrou, observamos que somente 1 % da 
conversa se mostrava positiva, existindo um claro 
equilíbrio entre a neutralidade (46 %) e negativa 
(53 %) contra o conflito. Estes dados já revelam a 
participação geral do México: pouca participação em 
relação a sua população e postura dos diferentes 
stakeholders no país. 

A guerra na Ucrânia tem pelo momento um efeito 
limitado na economia mexicana, as importações 
e exportações entre ambos os países é menor 
que  0,5 %, o qual pode ser uma das razões deste 
baixo nível de posicionamento dos atores no país. 
Se a postura governamental desde o início se 
caracterizou pela neutralidade contra o conflito, a 
atitude por parte das principais marcas mexicanas 
veio marcada pela ausência de posicionamento ou 
toma de decisão que pudesse haver impactado na 
economia do país. 

Apesar de que é certo que se produziu conversa 
nula em torno às marcas mais emblemáticas do 
país, é destacável a postura do Grupo Bimbo, 
empresa multinacional mexicana com presença 
em mais de 33 países, que no dia 13 de março 
comunicou à Bolsa Mexicana de Valores a 
suspensão de maneira indefinida dos investimentos, 
publicidade e venda de produtos na Rússia. Mesmo 
assim, este anúncio produziu níveis de conversa 
baixos entre os consumidores mexicanos, gerando 
aproximadamente 2 500 menções e alcançando um 
reach moderado de 7,8 milhões. 

Parece que o sentimento geral no México é que 
o conflito entre a Rússia e a Ucrânia não afeta as 
operações do país e, por conseguinte, nem os seus 
cidadãos serão afetados por ele. No entanto, é 
importante colocar no centro desta situação que a 

“A guerra na Ucrânia 
tem pelo momento 
um efeito limitado na 
economia mexicana”
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Parece que a sensação mais generalizada no México 
é que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia não 
afeta as operações do país e, portanto, tampouco 
os cidadãos se verão afetados pela mesma. Não 
obstante, é importante colocar no centro desta 
situação que os energéticos, o sistema agrícola, a 
inflação e a variação do peso mexicano, poderiam 
ver-se impactados. 

O México é um país produtor de petróleo e é 
fundamental apontar que o petróleo é cotizado a 
nível internacional através da demanda global, por 
isso o aumento do preço do barril a nível mundial 
implica um benefício econômico para o país. Porém, 

não é um país refinador, importando a maior parte 
de seus combustíveis. Com o propósito de não 
aumentar ainda mais a inflação, a qual fechou 2021 
em 7,36 %, o governo mexicano recorreu a subsidiar 
a gasolina, impactando nas arcas públicas e gerando 
situações de falta de abastecimento na fronteira 
norte devido à compra de combustíveis por pessoas 
dos Estados Unidos pelos baixos preços.

22
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PANAMÁ
LOGÍSTICA E CANAL 

O Panamá, apesar de ser o país com menor número 
de habitantes dos 12 países analisados, mostra uma 
taxa de conversa de 1,04, superior a outros países da 
região latino-americana. 

Isto indica o forte interesse da opinião pública 
panamenha sobre a posição das marcas em relação 
com a guerra na Ucrânia. Mas, em especial o foco da 
conversa esteve nas repercussões para as cadeias 
de abastecimento, custos do petróleo, alimento e 
matéria prima no Panamá.  

Da parte diplomática, o governo marcou a posição do 
Estado panamenho diante do conflito e assegurou 
uma atenção aos panamenhos residentes na Ucrânia. 
Por sua parte, a comunidade ucraniana local emulou 
a estratégia internacional de protestar diante da sede 
da embaixada Russa e exigir ao governo do Panamá 
uma posição mais determinante em relação à Rússia. 

No meio deste conflito o Canal do Panamá reiterou 
sua neutralidade, como indica o tratado de 1977. 
A via é um ponto estratégico para a saída de 
mercadoria da Rússia na direção da região latino-
americana, em especial petróleo e seus derivados, 
trigo, maquinaria, tubulações e metais. 

O principal item que o Panamá importou da Rússia 
em 2021 foi o abono mineral, a Ucrânia é o socio 
comercial número 54 de 97 países dos quais a Zona 
Libre de Colón importou cerveja de malta, óleo de 
girassol e móveis de metal. 

O maior foco da conversa foi liderado pelos grêmios 
empresariais, que viram a oportunidade que este 
conflito representa para que o país consolide, de 
uma vez por todas, sua função como hub regional 
para a América do Norte. Por exemplo, a Câmara 
de Comércio e Indústrias do Panamá destaca a 
importância de oferecer a partir da rota interoceânica 
uma cadeia de abastecimento confiável e resiliente.

Portos, trem, aeroporto, o Canal do Panamá, Zona 
libre de Colón e negócios conectados ao serviço 
logístico são os elementos únicos que podem levar o 
Panamá a ser a nova plataforma regional de cadeias 
de abastecimento.

Por sua parte, a maior preocupação do cidadão 
não está na análise geopolítico da guerra e suas 
consequências a longo prazo, mas na principal 
consequência que já sofre: a subida no custo da 
gasolina. O galão de gasolina já superou os $4,00. 

Porém, a partir das marcas a conversa é quase nula. 
E algumas que se manifestaram, como Cerveceria 
Nacional -que importa sua cevada maltada da 
Rússia- foi para aclarar aos clientes que está 
identificando um provedor temporal na Colômbia 
que garantirá o processo de abastecimento e 
produção da cerveja, uma das bebidas mais 
consumidas pelos panamenhos. 
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REPÚBLICA DOMINICANA 
MATÉRIA PRIMA E TURISMO

Se bem o fator demográfico faz com que a conversa 
seja menor frente aos demais países comparados, 
o tema não foi alheio devido ao impacto em 
alguns setores como o turismo, isto devido a que 
a Rússia é o quinto emissor de turistas ao país. 
Temas relacionados aos desafios logísticos também 
estiveram presentes devido à importação de matérias 
primas dessa parte do mundo. Em outras palavras, 
podemos dizer que a informação no país teve uma 
importante quota relacionada à cobertura do conflito, 
obviamente e o impacto em alguns setores. 

Entrando em maior detalhe, o conflito entre a 
Rússia e a Ucrânia poderia afetar as relações de 
intercambio (importações e exportações) entre 
estes países e a República Dominicana. Durante 
2021, da Rússia se importaram ao redor de US$ 
26,2 milhões em produtos intermediários de ferro, 
assim como US$ 19,9 milhões de malta de cevada e 
outros cereais. Neste sentido, é lógico apontar a um 
impacto em empresas dominicanas cujos insumos 
de produção estejam relacionados com isso, como 
é o caso da cerveja. Em relação às importações a 
partir da Ucrânia, durante o ano passado foram 
trazidos ao país US$ 278,5 milhões em produtos 
baseados em ferro.

Com respeito às exportações, ao longo de 2021 os 
produtos que mais importou a Rússia foram o rum 
e outros obtidos da cana de açúcar. Igualmente, 
charutos, granalhas e fundições de ferro bruto, 
valorados em US$ 13,5 milhões. Porém, desde 
a Ucrânia, no ano já mencionado somente lhe 
comprou à República Dominicana US$ 1 milhão 
em produtos como charutos, rum e outras bebidas 
destiladas obtidas da cana de açúcar. 

Outro dos segmentos que poderiam ver-se afetados 
é o turismo, ao ser ambos países emissores de 
destaque de turistas para a República Dominicana. 
As visitas da Rússia foram de 183 700 turistas e da 
Ucrânia 85 912 visitantes com respeito ao gasto 
médio para o ano 2021 de US$ 404,4 milhões, de 
acordo com as estatísticas do Banco Central. 68,1 % 
seriam da Rússia com US$ 275,5 milhões enquanto 
31.9 % seriam da Ucrânia com US$ 128,85 milhões. 
Significando uma interessante renda para o país, que 
se veria seriamente afetado em 2022.

No que diz respeito a outros setores, a Rússia maneja 
inversões tanto no setor imobiliário e zonas francas 
no país. Sobre este último ponto, destacam os 
subsetores de metais e suas manufaturas, segundo 
dados de ProDominicana. No que diz respeito a 
Ucrânia, o subsetor de produtos agroindustriais 
sobressai nesta análise. 
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ARGENTINA
ENTRE A NEUTRALIDADE E OS 
NEGÓCIOS COM A RÚSSIA

A eclosão da invasão russa na Ucrânia criou 
uma situação incômoda para o atual governo 
argentino, logo depois de que no mês de fevereiro o 
presidente Alberto Fernández haja visitado Moscou, 
mantido uma reunião bilateral com Vladimir Putin 
e manifestando seu desejo de fazer da Argentina a 
porta de entrada da Rússia na América Latina.

No final de março a consultora D’Alessio IROL 
relevou a opinião pública dos argentinos diante do 
conflito bélico na Ucrânia. Os resultados revelaram 
que 64 % dos consultados responsabilizou a Rússia 
por sua invasão sobre o território ucraniano. 
Somente 52 % considerou que a Argentina deve 
apoiar enfaticamente a Ucrânia e 42 % apoiou a 
opção pela neutralidade.

As preferências políticas parecem explicar a 
perspectiva da cidadania diante da guerra na 
Ucrânia. Apenas 27 % dos votantes do atual governo 
peronista consideram que o conflito foi causado 
por uma agressão unilateral da Rússia, enquanto          
35 % consideram que se trata de uma guerra justa. 
A situação se inverte nos votantes da oposição, 
Juntos por el Cambio, onde 90 % veem a guerra 
como o resultado de uma agressão russa.

Ao ser consultada sobre a reação dos Estados 
Unidos e a OTAN, 46 % dos pesquisados 
responderam que deveriam seguir enviando armas, 
recursos e ajuda humanitária, 31 % que Ucrânia 
enfrente a situação sozinha e apenas 11 % se 
inclinaram por uma intervenção militar direta.

No que diz respeito à reação de marcas, se destaca 
a companhia argentina Satellogic, empresa 
dedicada à fabricação de mini satélites, que afirmou 
em um comunicado publicado nas redes sociais que 
está trabalhando diretamente com o governo da 
Ucrânia, Estados Unidos e membros da OTAN e com 
organizações humanitárias e não governamentais 
que operam em território ucraniano.

“A Satellogic está trabalhando diretamente com o 
governo da Ucrânia, Estados Unidos e membros da 
OTAN, assim como com organizações humanitárias 
e não governamentais que operam sobre o terreno. 
Estamos comprometidos a proporcionar uma 
cobertura de alta resolução em tempo crítico na 
Ucrânia e as áreas circundantes afetadas pela 
invasão russa. Não nos envolveremos com partes 
restringidas ou sancionadas pelo governo dos 
Estados Unidos e as leis dos membros da OTAN”, 
apontou a empresa.

“Nossas equipes globais continuarão priorizando 
este esforço, assegurando que as operações 
terrestres tenham acesso à informação necessária 
para proteger as vidas inocentes dos cidadãos e 
residentes ucranianos”, disse Emiliano Kargieman, 
fundador da empresa.
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BRASIL                          
NEUTRALIDADE E DEPENDÊNCIA

Em nenhum momento desde o início da crise o 
governo brasileiro lançou ataques ou condenou 
diretamente a Putin por suas ações. Apesar de que 
o presidente Jair Bolsonaro insistiu em manter uma 
estratégia de “neutralidade” contra o conflito sob 
o argumento de que Brasil necessita manter as 
relações com o Kremlin e assim garantir o acesso 
aos fertilizantes russos, os principais produtos 
na relação comercial de Brasil com Rússia, que 
supuseram 62 % das importações em 2021, com um 
total de 3 500 milhões de dólares.

Apesar de que no dia 4 de março Putin pediu aos 
produtores russos que deixassem de exportar 
fertilizantes em resposta às diversas sanções 
impostas pelo Ocidente às relações comerciais com 
Rússia, às quais o Brasil não aderiu. O certo é que 
a dependência do Brasil dos fertilizantes repercute 
diretamente na agroindústria brasileira.

Em 2021, o setor foi responsável por 27,4 % do 
Produto Interior Bruto (PIB) do Brasil, e o risco 
de que seu desabastecimento provoque um 
desequilíbrio, com o conseguinte aumento dos 
preços dos alimentos e da inflação no país. Neste 
contexto, o presidente brasileiro se pronunciou 
recusando a adoção de sanções contra a Rússia e 
realçou que manterá a neutralidade com respeito 
ao conflito para evitar problemas ao Brasil.

Os presidentes das associações de representação 
dos diferentes produtores do setor, como ABPA 
(Associação Brasileira de Proteína Animal) e Anda 
(Associação Nacional para a Difusão de Adubos) 
mostrou sua preocupação pelas restrições geradas 
pela suspensão das exportações de fertilizantes 
russos. Para eles, o governo brasileiro, por sua 
tradição diplomática, não se aderirá às sanções 
internacionais impostas a Rússia.

Por outro lado, é muito provável que os 
exportadores e importadores que compram e 
vendem a este país tenham problemas para manter 
as exportações e importações com os russos, com 
duas fontes de risco: o transporte e os pagamentos. 
As sanções impostas pelos Estados Unidos e 
outros países incluem medidas que suspendem 
as atividades dos bancos russos e das empresas 
de transporte internacional que realizam todas as 
etapas da logística entre o Brasil e a Rússia.

En 2021, el sector ha sido responsable del               
27,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil, 
y el riesgo de que su desabastecimiento provoque 
un desequilibrio, con el consiguiente aumento de 
los precios de los alimentos y de la inflación en el 
país. En este contexto, el presidente brasileño se 
pronunció rechazando la adopción de sanciones 
contra Rusia y subrayó que mantendrá la neutralidad 

“Brasil necessita 
manter as relações 
com o Kremlin”
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Todavia, entre os aspectos que podem considerar-
se positivos para a economia nacional está a 
valorização das matérias primas brasileiras e uma 
possível desvalorização do dólar. Apesar de que 
não se posicionou oficialmente, fontes do setor do 
petróleo e gás, indicam que a Petrobrás, a maior 
empresa de energia do país, e com um excedente 
de produção diário de 500 mil a 600 mil barris, já 
está trabalhando com a possibilidade de diversificar 
as exportações de produtos e recebeu consultas 
para negociar com países europeus.

Porém, a ideia é assegurar o abastecimento do 
mercado interno e permitir um ganho financeiro 
neste momento de crise aberta pela guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia, mas dentro dos limites técnicos 
e de segurança. Na atualidade, os europeus 
somente representam 15 % dos envios, detrás da 
América Latina (23 %) e China (38 %).

O fabricante brasileiro de aviões medianos e 
pequenos, Embraer, anunciou no dia 2 de março 
ações contra clientes de origem russa e deixou 
30 aviões sem peças e sem manutenção. Em uma 
breve nota enviada à imprensa local, a empresa 
disse que havia suspendido todos os serviços de 
manutenção e o envio de peças aos clientes da 
Rússia. A Embraer disse que “está seguindo de 
perto” a situação e que “esteve cumprindo e seguirá 
cumprindo” as sanções internacionais à Rússia. 
A posição da Embraer está em consonância com 
as decisões de companhias do país que têm mais 
presença global.

Activismo corporativo ante la guerra en ucrania

27



Ativismo corporativo em relação à guerra na Ucrânia

28

CHILE
POSIÇÃO DIPLOMÁTICA E UMA 
ECONOMIA QUE AINDA ESTÁ 
ESPERANDO PELO FUTURO
A magnitude do conflito entre a Rússia e a Ucrânia 
supõe uma pressão para que os governos ao 
redor do mundo anunciem sanções ou rejeitem o 
enfrentamento bélico, mas precisamente essa é a 
key word: “governos”. Nem todos os mandatários 
e porta-vozes idôneos para falar sobre este tema 
rejeitaram ou o farão em seu momento, já que suas 
posturas políticas estão alinhadas com o país da 
Europa do Leste. Porque o conflito com a Ucrânia 
não é meramente territorial, uma grande proporção 
tem a essência política que motivou os líderes da 
Rússia a apoiar uma invasão. 

Porém, o mapa geopolítico obriga a certos países 
a enfrentar o ataque russo com maior dureza, 
aplicando sanções e reforço da diplomacia para 
poder impedir que este conflito siga avançando e 
cobrando vidas, como é o caso dos Estados Unidos, 
Alemanha e França, entre outros, ademais de países 
membros da OTAN. 

O caso do Chile é como o de muitos outros; as 
relações com a Rússia são escassas, não existe 
investimento estrangeiro direto (IED) de origem 
russa no país e tampouco há empresas locais que 
tenham maiores operações nesse país, pelo mesmo, 
as declarações do governo atual (prestes

a ser alterado no próximo dia 11 de março deste 
ano) foram politicamente corretas e não passaram 
de rejeitar o fato e oferecer-se para poder encontrar 
uma solução. Os produtores das principais 
exportações à Rússia criticaram a invasão, mas não 
fizeram uma declaração formal de limitar as relações 
comerciais ou cortá-las de vez, pelo contrário, é 
evidente que estão priorizando a estabilidade 
econômica local mantendo suas relações comerciais 
e analisando os cenários de risco que poderiam 
afetar as cadeias de abastecimento. 

Por sua parte, o presidente eleito, Gabriel Boric, 
tomou a mesma postura: criticar a invasão, mas não 
falar sobre sanções à Rússia. 

Fora do âmbito do governo, o Partido Comunista 
de Chile também rejeitou as ações da Rússia, 
porém, agregou responsabilidade a Estados Unidos 
e países membro da OTAN por seus “desejos 
expansionistas”, referindo a que suas ações em 
conjunto, dentro do território ucraniano, foram as 
que provocaram a apertura desta guerra.

A crise entre a Rússia e a Ucrânia tem um impacto 
relevante na economia mundial, porém, os efeitos 
diretos no Chile são baixos. Economistas de 
diferentes setores trataram este tema e asseguram 
que os efeitos para o país são mínimos, já que a 
exposição que o Chile tem à Rússia está distante de 
ser dependente, diferente da China, por exemplo, 
um dos principais mercados.
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Por outro lado, não existem empresas de origem 
local com presença direta na Rússia. Da mesma 
maneira, de acordo a dados da Aduana do Chile, as 
relações comerciais do Chile com a Rússia se limitam 
às exportações, as que durante 2021 acumularam 
um total de US$ 623 milhões (FOB). Dentro destas 
exportações, lideram os produtos do mar com US$ 
338 milhões (FOB) no ano anterior, seguido de frutas 
e frutos vários, acumulando US$ 111 milhões (FOB). 
Na mesma linha, a indústria vitivinícola exportou 
durante 2021 aproximadamente US$ 28 milhões 
(FOB) à Rússia, porém não é a indústria mais forte 
em relações comerciais com a Rússia. 

Em base ao anterior, as reações destes setores foram 
variadas e nenhuma planeja uma possível sanção ao 
país como foi feito por outros governos e empresas 
a nível mundial. De fato, desde a criação de salmão, 
se limitam a enfrentar o impacto econômico que 
teria a crise no Chile e as exportações: “Como 
setor exportador a criação de salmão está bem 
diversificada, desde mercados latino-americanos 
até asiáticos, o que nos protege. Porém, é evidente 
que existe a possibilidade de que a cadeia de 
abastecimento se interrompa. Estamos observando 
com atenção o que está ocorrendo e esperamos que 
se resolva a curto prazo”, assegurou Arturo Clément, 
presidente SalmonChile ao meio Mundo Acuícola. 

Por sua parte, Carlos Odebret, presidente da 
Associação de Salmoneros de Magallanes, 
explicou que “é impreciso falar de consequências 
especificamente no cenário atual. O Chile à Rússia 
exporta algo assim como US$ 290 milhões em 
salmão. Isso é quase 6 % do total das exportações 
chilenas de salmão. Então, é o quarto mercado mais 
relevante e não há dúvida disso”.

Nessa mesma linha, o primeiro cônsul de Chile 
em Moscou, entre 1990 e 1993, Jorge Guzmán, 
assegurou a Diário Financiero que “O Chile deve 
colocar primeiro o direito internacional à frente e 
unir-se a sanções econômicas. Os salmões e vinhos 
deveriam desviar-se e não ir à Rússia. Sei que não é 
algo fácil, mas deviera ser parte da resposta formal 
do Estado chileno. O próximo governo tampouco 
deviera nomear embaixador em Moscou”.

“O caso do Chile é 
como o de muitos 
outros; as relações com 
a Rússia são escassas”
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