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RESUMO 
 

 

 Este estudo tem como tema os Refugiados na Europa. A escolha deste tema se deu 

por este fazer parte da agenda mundial e estar presente no cotidiano das principais 

cidades do mundo, especialmente da Europa. Atualmente, o número de Refugiados 

ultrapassa 438 mil pessoas que saíram de seus países fugindo de perseguições 

motivadas por sua raça, religião, opinião política, orientação sexual ou por 

associação a determinado grupo social. Este cenário gera uma nova demanda tanto 

de aplicativos e uso de novas tecnologias como nas estratégias de marketing 

adotadas pelas marcas. O objetivo do estudo é analisar as estratégias 

mercadológicas utilizadas por organizações em relação aos Refugiados. O corpus 

do estudo são os casos das marcas Gucci (segmento de moda), dos times de 

futebol Real Madrid e Barcelona e as novas tecnologias lançadas ou adaptadas para 

atender as demandas dos Refugiados. A hipótese do trabalho é de que as 

estratégias de marketing adotadas para trabalhar a imagem da marca, das 

instituições e das empresas ora desenvolvem ações associando a marca ao 

marketing social e por outras vezes usam estratégias de marketing polêmicas. A 

pesquisa será realizada de forma qualitativa com um estudo documental de ações 

de marketing realizadas por marcas. Para basear os conceitos de marketing social e 

estratégias de marketing os autores Philip Kotler e David A. Aaker embasaram o 

estudo. 

 Palavras chaves: Refugiados, estratégias de marketing, marketing social, 
tecnologias. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 As organizações como parte viva de uma sociedade influenciam e são influenciadas 

pelos fenômenos sociais, assim como a população que nela está inserida. Muitas 

vezes as organizações abordam assuntos em suas ações publicitárias que 

movimentam a sociedade, como forma de se mostrar próximas desse público e 

assim criar uma ligação com o mesmo.  

O tema "Os Refugiados na Europa" é um assunto que fazer parte da agenda 

mundial e está presente no cotidiano das principais cidades do mundo, 

especialmente da Europa. São mais de quarenta e um milhões de pessoas que 

saíram de seus países fugindo de perseguições motivadas por sua raça, religião, 

opinião política, orientação sexual ou por associação a determinado grupo social, 

formando um contingente de pessoas que buscam melhoria na sua qualidade de 

vida e segurança para suas famílias. 

 Neste contexto, várias iniciativas são adotadas por governos, empresas e marcas 

visando auxiliar os Refugiados como o caso de aplicativos e uso de novas 

tecnologias ou em outras situações em que marcas buscam visibilidade e 

desenvolvem estratégias de marketing e de comunicação como as marcas Gucci, os 

times de futebol Real Madrid e Barcelona. 

 O estudo tem como objetivo demonstrar as escolhas de estratégias de marketing 

feitas por empresas de diferentes segmentos sobre o mesmo assunto. Serão 

levantados as ferramentas e os meios de comunicação escolhidos por cada 

empresa e as diferentes abordagens que um mesmo tema pode ter dependendo do 

objetivo e do efeito que a campanha publicitária deseja causar.  

 

        



 

 

2  O MARKETING SOCIAL 
 

 

Há muito tempo na história da humanidade as mudanças sociais se fazem 

necessárias e os cidadãos e seus governos se mobilizam para incentivar que essas 

mudanças aconteçam. Porém, ao longo da história, houve muitas campanhas que 

promoviam a conscientização na forma de pensar e agir diante de algum problema 

social.  

Com o surgimento do conceito de Marketing Social, termo aplicado pela primeira vez 

em 1971 (Kotler, p. 25, ano 1992), passou-se a utilizar ferramentas do marketing 

como segmentação de mercado e pesquisa do perfil do consumidor para embasar 

as diretrizes destas campanhas sociais. A implantação das técnicas de 

administração e vendas voltadas para os projetos de mudança social fazem com que 

essas ações sejam direcionadas de forma correta ao seu público alvo e com a 

melhor linguagem para que seus esforços tenham maior êxito. 

 Conceitualmente são determinados três tipos de produtos adotados pelo Marketing 

Social, segundo Kotler1: 1)Ideia social aplicada na pratica é quando a campanha 

busca levar o receptor a rever seus valores e atitudes, buscando fazer a população 

repensar sobre atitudes, mesmo aparentemente inofensivas que incitam o 

preconceito e servem de exemplo para as novas gerações; 2)Prática social tem 

como produto do marketing social busca incentivar o público a mudar seus hábitos 

perante um determinado tema ou ainda incentivar a ocorrência de uma determinada 

prática; 3)Objeto tangível, quando se usa o objeto físico como foco da propaganda, 

mas é necessário entender que o produto principal não é o objeto e sim a prática 

que ele representa. 

As ideias como produto do marketing social buscar modificar a forma de pensar das 

pessoas sobre um determinado assunto, deixando uma ideia distorcida sobre o tema 

ou adotando um novo conceito sobre ele. O produto ideias por sua vez pode 

representar uma crença, uma atitude ou um valor: crença é a visão sobre uma coisa 

concreta sem que haja a necessidade de uma avaliação; atitudes são as avaliações 

                                                   
1 Kotler, Philip; Marketing Social: Estratégias para alterar o comportamento público; 1992, Ed. Campus, SP. 
 



negativas ou positivas sobre o assunto central; e valor é a ideia que se tem sobre o 

que é certo ou errado. 

Quando se diz que o produto do marketing social é a prática, significa que estamos 

direcionando os esforços desta campanha para incentivar uma prática que o 

idealizador julga positiva ou para motivar que cesse uma prática negativa.  Este tipo 

de produto social pode ser direcionado à um ato, que seria a motivação a realização 

de uma ação, ou à um comportamento que deseja-se estabelecer como padrão. 

O terceiro tipo de produto social, o objeto tangível, está presente nas campanhas de 

mudança social que tem um objeto palpável como centro de suas ações. No entanto 

vale ressaltar que nessas campanhas o objetivo não é a venda do produto em si, 

mas o incentivo do uso deste objeto como uma prática social.  

 

3  REFUGIADOS 
 

Atualmente cerca de sessenta milhões 2de pessoas estão deixando suas casas para 

fugir de conflitos e perseguições políticas e religiosas por todo o mundo. Na Europa, 

o número de Refugiados que buscam asilo gira em torno de setecentas e cinquenta 

mil pessoas 3e esse número vem crescendo a cada dia. 

Os Refugiados que buscam asilo na Europa são basicamente compostos por 

pessoas vindas do Oriente Médio e do norte da África, que fogem de conflitos 

armados realizados por grupos extremistas como o Estado Islâmico4 e o Boko 

Haram5. Essa população de imigrantes tem sua maioria constituída por Sírios, que 

representam 53% dos refugiados (o país vive uma guerra civil há quatro anos). 

Outros 18% dos imigrantes são do Afeganistão (conflitos que duram desde 1970, 

faziam deste o país com mais refugiados pelo mundo até o início dos conflitos na 

Síria), 6% do Iraque, 12% da Eritréia e ainda tem pessoas da Somália e da Nigéria 

                                                   
2Fonte:  ACNUR – Alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, disponível em: www.folha.uol.com.br, 
acesso 16/08/2016 às 15h25 
3 Fonte: ONU – Organização Das Nações Unidas, disponível em: www.g1.com.br, acesso 09/03/2016 às 22h40 
4 Estado Islâmico: Grupo terrorista, nascido  de uma derivação da Al-Qeada, comandado por Abu A-Bagdhadi, 
conhecido mundialmente por seus atos de estupro, decapitação e massacres que se pautam pela Sharia, lei 
Islâmica interpretada a partir do Alcorão. 
5 Boko Haram: Denominado “grupo radical Islâmico”, atua na Nigéria e região, seu surgimento ocorreu em 
2002 como uma seita religiosa e tem seus princípios guiados pelas leis islâmicas, a Shiria. Seu nome significa “a 
educação ocidental é pecado”. Tem como um de seus atos mais divulgados o sequestro de meninas virgens, 
pois acreditam que essas sejam prêmios dos céus por sua fidelidade aos ensinamentos da religião. 

http://www.folha.uol.com.br/
http://www.g1.com.br/


 

 

que fazem parte dessa massa composta por homens, mulheres e crianças que 

abandonam suas vidas com o objetivo de se manterem vivos. 

Um dos dados mais chocantes desta crise humanitária internacional é o número de 

mortos, que segundo a OIM (Organização Internacional para as Migrações) é de 

aproximadamente 3.771 pessoas 6que morreram na travessia realizada pelo 

mediterrâneo em 2015. Por uma questão geográfica, a rota de fuga mais escolhida 

pelos refugiados que saem dos países da África e da Ásia é o Mar Mediterrâneo, em 

busca de uma nova história na Europa. Porem essas pessoas se deparam com 

ventos fortes e tempestades principalmente no período de outono e inverno no 

hemisfério norte, isso faz com que os cerca de 500 quilômetros que separam as 

regiões de conflito da Europa tornem-se o trecho mais perigoso dessa viagem pela 

vida. 

Outro grande problema enfrentado por essa população não bastasse as guerras que 

enfrentam e o medo é a má fé dos atravessadores que na maioria das vezes 

recebem o dinheiro das famílias por uma viagem com o mínimo de segurança e 

entregam barcos de borracha ou embarcações extremamente lotadas. 

Circunstâncias que favorecem os desastres que veem acontecendo neste pedaço do 

mundo. 

 

4  ESTRATÉGIAS DE MARKETING E OS REFUGIADOS 
  

 

O tema Refugiados tem movimentado os noticiários internacionais, com isso, nota-

se que algumas empresas veem a oportunidade de divulgar suas marcas, como 

exemplo, destacam-se as campanhas realizadas pelos times do Real Madrid e 

Barcelona e pela empresa do segmento de moda Gucci que divergem pelas 

estratégias utilizadas, mas tem como ponto comum o objeto de suas campanhas, os 

Refugiados. 

 

                                                   
6 OIM: número de mortos no Mediterrâneo subiu para 3.771 em 2015 , disponível em: www.unmultimedia.org, 
acesso 31/08/2016 às 9h15 

http://www.unmultimedia.org/


4.1 Real Madrid 
 

No caso do Real Madrid, a história teve seu início em setembro de 2015. Uma 

cinegrafista do canal N1TV chamou a atenção do mundo ao dar uma rasteira em um 

imigrante Sírio na fronteira da cidade húgara de Roszke, enquanto realizava a 

cobertura do enfrentamento entre a polícia e os Refugiados. Esse assunto repercutiu 

pelo mundo e fez com que o time espanhol decidisse levar Osama Alabed 

Almohsen, o homem agredido, e seus filhos para assistir ao treino do time e 

conhecer o craque Cristiano Ronaldo. 

Essa pode ser considerada uma estratégia de utilizar o marketing social para 

agregar valor à imagem da empresa, neste caso tendo como “produto” a prática 

social que buscava incentivar a população a respeitar os Refugiados e até mesmo 

auxiliá-los na reconstrução de suas vidas. Segundo Kotler, “Marketing Social é uma 

estratégia de mudança de comportamento. Ele combina os melhores elementos das 

abordagens tradicionais de mudança social num esquema integrado de 

planejamento e ação e aproveita os avanços na tecnologia das comunicações e na 

capacidade de marketing” (Kotler, p. 25, ano 1992). 

Várias são as ferramentas (Kotler e Keller, p. 541, ano 2012) de comunicação que 

podem ser usadas para alavancar a imagem das empresas, marcas, produtos e 

serviços: Propaganda, Publicidade, Relações Públicas, Marketing Direto, entre 

outras. No caso do Real Madrid, através do uso da “Relações Públicas”, que é uma 

ferramenta de comunicação, o clube fez repercutir nas mídias sua atitude positiva 

em relação aos Refugiados e também seu posicionamento de repudio à atitude da 

cinegrafista. Como reflexo desta ação obteve muita publicidade positiva para a 

imagem da marca, que por definição é uma técnica de tornar algo ou alguém 

conhecido, através do destaque de suas características positivas para ter grande 

aceitação do público, geralmente sem custo direto para a empresa.  

 

4.2 Gucci 
 

No mesmo mês de setembro de 2015, uma imagem correu o mundo e levou a 

população mundial a olhar para o assunto central desta pesquisa com mais atenção. 

A fotografia do pequeno Aylan Kurdi, de três anos que foi encontrado morto na praia 



 

 

de Bodrum, na Turquia. Morte que ocorreu enquanto seus pais tentavam fugir da 

guerra civil na Síria, na ocasião faleceu o garoto, sua mãe e o irmão. Mas para 

alguns leitores do Le Monde, jornal francês de grande prestígio internacional, essa 

imagem tornou-se ainda mais desconfortável. Pois ao passar para a segunda página 

da edição que trazia a notícia da tragédia ocorrida na Turquia, as pessoas de 

deparavam com uma propaganda da empresa Gucci, grife francesa de roupas para 

público classe A. A propaganda trazia no anuncio de quase meia página a foto de 

modelo deitada em uma praia, aparentemente desacordada e segurando uma bolsa 

da marca, uma menção clara aos milhares de refugiados que morrem nas praias 

europeias por conta da travessia do Mediterrâneo, mas que na campanha mesmo 

“morta” a modelo não abandonou sua bolsa Gucci. 

A empresa Gucci utilizou como meio de comunicação o jornal impresso para divulgar 

uma propaganda, que é transmitir as qualidades de um produto ou pessoa através 

de ação de marketing paga, no entanto, esta repercutiu por diversos meios: internet, 

TV, jornais e revistas de todo o mundo. Isso gerou publicidade para a marca 

garantindo ampla visibilidade para a campanha. Independente de positiva ou não, 

esse tipo de publicidade é utilizada por diversas empresas, principalmente nos 

segmentos de moda, que buscam a qualquer preço aparecer e tornar conhecidas 

suas atividades mercadológicas. 

 

4.3 Barcelona F. C. 
 

Posteriormente ao acontecimento da morte do garoto Aylan e à atitude da 

cinegrafista do canal N1TV na fronteira da Hungria e com o assunto tendo cada vez 

mais visibilidade outro time de futebol, o Barcelona Futebol Clube, também buscou 

nas ferramentas do marketing uma forma de ajudar esses Refugiados e agregar 

valor à marca. Com o uso da tecnologia o time fez de sua página oficial uma central 

de conscientização e arrecadação para a causa. 

Tanto o Real Madrid como o Barcelona optaram pela mesma estratégia de 

divulgação da marca, mas com as ferramentas e objetivos distintos. Enquanto o 

Real Madrid, como dito anteriormente, utilizou da publicidade para divulgação do 

“produto” de marketing social, pratica social. O Barcelona se utiliza do marketing 



social tendo como produto a ideia social, pois em seu site fica evidente a intenção de 

mudar a forma que os europeus olham para esses Refugiados e as atitudes com 

estes.  

 

5  TECNOLOGIAS PARA REFUGIADOS 
 

O marketing está presente também em outro ponto deste assunto: Os novos usos 

para as tecnologias existentes e a criação de novas tecnologias exclusivas para 

atender as demandas dos refugiados. Segundo Churchill (2000) existem categorias 

para enquadrar novos produtos, são elas: Produtos novos para o mundo, são as 

inovações que existiam; Entrada em uma nova categoria, quando não é uma 

inovação, mais sim algo novo para a empresa; Adições a linha de produtos, quando 

a empresa cria extensões em sua linha de produtos; Melhoria em produtos, podendo 

se novas versões dos produtos já existentes; E os reposicionamentos, que se refere 

a dar um novo uso para um produto já existente no mercado. 

As necessidades encontradas por essa população que vive viajando, na maioria das 

vezes sem saber se quer o caminho a seguir, tem gerado uma nova demanda para 

as tecnologias. Aplicativos como o Google Maps que servia apenas para localização 

geográfica, hoje passou a servir como divulgador das melhores rotas para esses 

Refugiados. Aplicativos de mensagem instantânea como Whatsapp e Skype que 

serviam apenas como ferramenta de comunicação passaram a ser essenciais para 

essas pessoas, tanto para saber notícias de familiares como para saber países que 

facilitam ou não a entrada dos refugiados. E ainda o Google Docs que tem servido 

muito para organizar a logística de doações, direcionando cada produto para o local 

que mais o necessita. Estes são exemplos de reposicionamentos de produtos, pois a 

necessidade do público levou a uma utilização com finalidade diferente da pensada 

pelo fabricante.  

Mas temos um exemplo muito interessante de adição a linha de produtos com o site 

Airbnb, que em sua origem foi criado para facilitar que viajantes encontrassem 

estádia em seus destinos de forma fácil e com baixo custo. Porem com a demanda 

de refugiados entrando todos os dias nos países europeus o site criou uma nova 

versão para as os europeus que se propusessem a receber estes refugiados em 



 

 

suas casas, sem custo algum para os hospedes. Isso tem ajudado muitas famílias 

de refugiados a terem um local seguro para recomeçarem suas vidas. 



6 CONCLUSÃO 
 

Com este estudo foi possível observar os diferentes posicionamentos que as 

organizações podem ter perante os acontecimentos da sociedade. Sendo em uma 

abordagem polêmica ou com fundamentos sociais. As empresas influenciam e são 

influenciadas pela sociedade e o que vai determinar qual a abordagem que cada 

organização vai adotar será um estudo prévio sobre seu segmento de mercado, um 

bom mapeamento do perfil de seu consumidor e das ferramentas de comunicação e 

marketing que melhor se adapte ao plano de marketing da empresa. 

 Ao longo da história pode-se observar muitas ocasiões em que acontecimentos na 

sociedade levam as empresas a mudar suas ações de marketing. Ou algumas vezes 

que as ações das empresas influenciam nas opiniões e atitudes  dos cidadãos 

diante de uma determinada situação. 

 O estudo evidenciou a importância do profissional de marketing sempre estar atento 

aos acontecimentos sociais, pois eles muitas vezes indicam o caminho que as ações 

publicitárias devem seguir. O caso da GUCCI citado neste trabalho a primeiro olhar 

pode parecer muito agressivo, mas é uma abordagem que atende aos consumidores 

da marca. Assim como a postura social dos times Real Madrid e Barcelona se 

enquadra perfeitamente a postura esperada por seu público alvo. Cabe a área de 

marketing e propaganda ter bem definido o perfil de seus clientes para assim agir 

perante as situações que surgem na sociedade e decidir qual a posição que a 

empresa deve tomar para agradará seus consumidores. 

 Uma campanha mal direcionada ou mal elaborada pode prejudicar a imagem da 

empresa perante seu público alvo. Tal dano pode fazer com que a marca perca o 

valor agregado o que pode ser até irreversível em alguns casos, e ainda assim nos 

casos menos graves a solução deste problema de comunicação pode gerar alto 

custo para a empresa. 
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