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Resumo 

O marketing esportivo e a responsabilidade social vêm evoluindo juntos há mais de um século               
e hoje é inegável o valor destas ações para marcas ligadas, ou não, ao esporte, mas que buscam                  
um diferencial em um mercado cada vez mais concorrido. Com isso, os clubes e as entidades                
desportivas vêm buscando novas formas de se destacar e de impactar positivamente o corpo              
social no qual estão inseridos. Temos como exemplo o Arsenal Football Club (clube             
tradicional de futebol da Inglaterra) que, dentre várias ações de responsabilidade social e uma              
excelente gestão de marketing esportivo, atua em comunidades carentes objetivando uma           
maior inserção de crianças e adolescentes através do ensino de línguas estrangeiras.  
 

Palavras chave: Arsenal; Futebol; Marketing Esportivo; Publicidade e Propaganda;         

Responsabilidade Social. 

 

Introdução 

O esporte sempre foi uma das formas de entretenimento preferidas da humanidade, e,             

na Era Moderna, o mesmo passou a ser utilizado como um chamariz para milhões de               

praticantes, multidões de espectadores e (com a profissionalização de atletas, entidades e            

confederações) quantidades cada vez maiores de investimentos e faturamento. 
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De acordo com Idugboe (2016), estrategista de marketing digital e de novas mídias, a              

união entre o marketing e o esporte começou em 1870 com a utilização de atletas de baseball                 

em cartões de tabaco para agregar valor à empresa tabagista, (partindo precocemente do             

princípio de idolatria de atletas, tão comum atualmente) e, desde então, o marketing esportivo e               

a gestão do esporte ganharam força e andam lado a lado cada vez mais, tanto com a utilização                  

do marketing para a administração de entidades esportivas como pela utilização do esporte em              

estratégias de marketing de empresas não ligadas a esportes. 

Em paralelo ao marketing esportivo, uma outra forma de valorização de marcas surgia             

nos Estados Unidos da América. Em 1899, o empresário A. Carnigie adotou estratégias de              

responsabilidade social através de contribuições financeiras por parte da empresa para pessoas            

menos favorecidas da região, como cita Stoner (1985 apud KARKOTLI; ARAGÃO, 2004,            

p.49) e, após a grande depressão de 1929 ocorreu uma grande onda de conscientização e               

preocupação de pessoas e empresas perante a sociedade como um todo, já que a população               

passou a cobrar um maior envolvimento das marcas com a comunidade e as marcas passaram a                

ver nessa assistência um forte diferencial na mente dos consumidores. 

Não demorou muito e as grandes marcas relacionadas ao esporte passaram a adotar             

estratégias de responsabilidade social, utilizando o esporte como forma de integração, inclusão,            

educação e arrecadação de recursos para pessoas necessitadas, fazendo a diferença na            

sociedade e se destacando no mercado e no pensamento dos simpatizantes, torcedores e até              

patrocinadores que peneiram cada vez mais para tomar a decisão de qual instituição apoiar. 

A partir dessa união e da ausência mais intensa da mesma no esporte brasileiro, este               

artigo tem como tema o marketing esportivo e responsabilidade social, se delimitando a             

construção e fortalecimento da imagem da marca Arsenal Football Club (da Inglaterra) através             

da responsabilidade social e tendo como problema central de pesquisa do artigo: como ocorreu              

e funciona a ação Double Club realizada pelo Arsenal FC, através da utilização do marketing               

esportivo e da responsabilidade social, e quais foram os resultados alcançados até o momento.              
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A abordagem se deve ao grande sucesso que o clube inglês obtém através da preocupação com                

a sociedade (representada por este case) e a referência que o clube e suas ações representam                

para toda a Europa e, esperamos, para o país sede da Copa do Mundo de 2014 em um futuro                   

próximo, tendo em vista que o Brasil se encontra muito atrasado em relação ao tema, limitando                

os cases de estudo e nos levando a optar por uma ação do exterior. 

Diante do exposto, salienta-se que objetivo geral deste artigo consiste em se            

demonstrar, através de um estudo de caso, a importância da responsabilidade social para o              

fortalecimento/desenvolvimento de estratégias de marketing esportivo, além de estudar como          

ações vinculadas contribui para o desenvolvimento da imagem dos clubes de futebol, analisar             

práticas e políticas de responsabilidade social adotadas através do case Double Club e seus              

impactos para o branding e conhecer a história do clube e identificar a problemática, assim               

como os principais motivos para a realização da ação “Double Club” pelo Arsenal Football              

Club. 

Contamos neste artigo com uma pesquisa a respeito do marketing esportivo e da             

responsabilidade social como um todo, estudando diversos cases globais, além de uma busca             

aprofundada por informações do Arsenal Football Club e da ação Double Club, inclusive             

buscando, sem sucesso, contato com a instituição.  

  

2. O Conceito de Responsabilidade Social 

A palavra responsabilidade social começou a ganhar força a partir da década de 30,              

onde a sociedade pós-industrial começou a se formar com ideais não somente na geração de               

lucro, mas também na qualidade de vida. Uma das primeiras definições sobre responsabilidade             

social é: 

 
Contemplando todas as obrigações que as empresas têm com a sociedade, isso            
deve abranger partes econômicas, legais, éticas e categorias discricionárias de          
negócios. Estas quatro expectativas básicas refletem uma visão de         
responsabilidade social. (CARROLL, 1979, p. 1; tradução nossa). 
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Compreende-se, então, que a responsabilidade social é baseada em quatro dimensões,           

como uma pirâmide, onde sua base é composta a responsabilidade econômica, seguindo o             

conceito de a empresa ser lucrativa. A responsabilidade legal, onde considera a missão da              

empresa uma estrutura legal. A responsabilidade ética, levando o certo e o justo como formas               

de visão da empresa. E, por último, a responsabilidade filantrópica, que são as ações realizadas               

para o bem-estar da sociedade. Ela está presente nos mais diversos ramos empresariais, tendo              

como principal objetivo trazer à comunidade benefícios a partir de ações provenientes das             

empresas.  

Muito se entendeu como o conceito de responsabilidade social o simples fato de             

apoiar o desenvolvimento da comunidade e preservar o meio ambiente, porém, estes dois não              

são suficientes para elevar uma empresa à categoria de socialmente responsável. Melo Neto e              

Froes (1999, p.78) nos lembram de que os vetores de compromisso com a responsabilidade              

social em uma empresa seriam: apoiar a comunidade onde atua, principalmente no seu             

desenvolvimento, preservar o meio ambiente, investir no bem-estar dos seus funcionários, ter            

uma comunicação transparente, dar retorno aos acionistas, haver sinergia com os parceiros e             

satisfação dos clientes e consumidores. 

Entende-se assim que a ideia de responsabilidade social é muito mais abrangente,            

transgredindo o conceito onde se entende somente por filantropia. As ações de filantropia são              

somente o início do processo de responsabilidade social. Para as empresas então, fazer doações              

para entidades assistenciais não está sendo o suficiente, é necessário criar ações sociais com a               

comunidade. A empresa socialmente responsável coloca a serviço da comunidade recursos           

financeiros, produtos, serviços, e Know-How da empresa e dos seus funcionários. (MELO            

NETO; FROES, 1999, p.79).  

O diretor-presidente do Instituto Ethos, Oded Grajew comenta sobre o objetivo da            

utilização da responsabilidade social citando que é importante “assegurar o desempenho ético            

correto e o desempenho ambiental adequado da empresa, melhorar a qualidade de vida dos              
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seus funcionários e dependentes, (...) utilizar todos os espaços de comunicação para transmitir             

valores e informações de interesse da comunidade, etc.” (2000, p. b-2 apud MELO NETO;              

FROES, 1999, p.79). As ações de responsabilidade social possuem então uma causa, que ao              

contrário do capitalismo do século passado, não visa somente o lucro, mas sim trazer à               

sociedade benefícios e recursos que uma empresa acabou retirando dela. Se utilizarmos uma             

indústria de revestimentos cerâmicos, por exemplo, esta, utiliza de recursos naturais           

provenientes da região, como argila e quartzo, sendo elas recursos finitos. A indústria além de               

retirar matéria-prima, polui o ar, pela queima de combustíveis no aquecimento da argila. Melo              

Neto e Froes (1999, p. 84) já citavam que: “se a empresa obtém recursos da sociedade, é seu                  

dever restituí-los não apenas sob a forma de produtos e serviços comercializados”.  

 

3. A Responsabilidade Social Aplicada ao Esporte 
 

A responsabilidade social não se restringe somente a empresas e corporações, mas            

também na área esportiva, como no caso dos clubes de futebol, nos quais ações para promover                

melhoras em comunidade local são feitas, como campanhas de doação de sangue, doação de              

órgãos, ou alfabetização. Um dos grandes cases de sucesso na área de responsabilidade social              

foi o do Barcelona, onde teve seu grande início a partir do momento em que o time catalão                  

abriu mão de um patrocinador master na camisa, para estampar a marca da UNICEF, o Fundo                

das Nações Unidas para a Infância, e mais, destinando a eles o valor de 1,5 milhões de euros                  

por ano. A escolha se justifica pelo que o time quis transmitir ao mundo, seus valores, criando                 

assim o slogan: Más do que un club. O clube em 2003 enfrentava uma das suas piores crises, e                   

nesta época, decidiu criar um novo planejamento, aprimorando o time, deixando-o mais            

competitivo para que o Barcelona voltasse à primeira linha e que fosse autossustentável. Em              

2006 o clube havia atingido seu objetivo, conquistando títulos, principalmente com o carisma             

de Ronaldinho Gaúcho. E a partir disso, começaram a segunda fase do projeto.  
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Começamos a trabalhar para definir o que significava mais do que um clube no              
século XXI e no global (...). Tudo que pensamos a respeito do posicionamento             
nos levou de maneira quase natural ao acordo com a UNICEF em 2006. Foi              
uma decisão estratégica feita com muita reflexão que, em curto prazo, nos            
levava a renunciar a mais de 20 milhões de euros por ano. (SORIANO, 2010,              
p. 69). 
 

A responsabilidade social utilizada em empresas ou clubes de futebol, de forma            

inteligente e sólida, pode contribuir decisivamente para o desempenho da marca. A marca em              

questão deixa de ser a vilã capitalista para se tornar uma empresa-cidadã, trazendo uma              

imagem comprometida socialmente, e adquirindo um lugar positivo na mente da sociedade,            

tornando a marca mais conhecida, e com a possibilidade de aumentar suas vendas e lucro.               

Além disso, outras empresas desejam trabalhar com uma marca com engajamento social, os             

funcionários se orgulham de prestar serviços a ela, e por fim, a empresa ganha confiabilidade e                

respeito. 

No Brasil, encontramos diversos programas de inclusão social através de ações           

esportivas, sejam elas proporcionadas a partir das iniciativas pública ou privada. Estas ações             

além de exercerem seu objetivo principal, a inclusão social de jovens e crianças, proporcionam              

as empresas o título de empresa-cidadã, e são diversas as corporações que obtém esse título               

como, por exemplo, as empresas Pão de Açúcar, Natura, Unilever e Banco Itaú. Um dos casos                

de grande sucesso iniciou em Curitiba, com o projeto Centro Rexona de Excelência do Vôlei,               

projeto onde a empresa Unilever (conhecida como Gessy-Lever nos anos 90), em parceria com              

o governo do Estado do Paraná decidiu investir R$4 milhões por ano em infraestrutura e               

material de apoio. Já no primeiro ano de participação na Superliga, o Rexona foi campeão,               

contando com a presença do técnico Bernardinho, e das jogadoras Fernanda Venturini e Érika. 

 

Com isso, a empresa vincula a sua estratégia de marketing a um grande e              
inovador projeto sócio-esportivo. Ao mesmo tempo que estabelece uma         
imagem inovadora, jovem e moderna para a marca Rexona, a Gessy-Lever           
investe no social proporcionando assistência social e esportiva a milhares de           
crianças, e contribui para desenvolver talentos esportivos para o vôlei. (MELO           
NETO; FROES, 1999, p. 107). 

6 

 



 
 Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XL Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba – PR – 04/09 a 09/09/2017 

 

 

 
 

Os projetos de responsabilidade com atuação no futebol são diversos como, por            

exemplo, o projeto “Pia bom de bola” realizado pela empresa Parati Massas e Biscoitos, estes               

projetos também são realizados por clubes de futebol, que a cada dia estão se              

profissionalizando mais. Esta profissionalização está aproximando os clubes cada vez mais do            

conceito clube-empresa, e nisso pode-se incluir a gestão de responsabilidade social. Esta            

gestão, assim como nas empresas, tem o objetivo de trazer benefícios à comunidade local,              

aproximando assim à sociedade do clube, e buscando cada vez mais torcedores. Um dos clubes               

brasileiros com gestão em responsabilidade social é o Sport Clube Corinthians Paulista, que             

possui casos relevantes de ações de responsabilidade social, nos anos de 2012 e 2013. Dois               

anos importantes para a marca, onde no primeiro houve aspectos positivos e no seguinte,              

aspectos negativos. Em 2012, ocorreram as conquistas da Copa Libertadores da América e do              

Mundial de Clubes, e em 2013 houve uma tragédia com a morte dos torcedores bolivianos. 

Em 2012, a ação de maior significância foi a “Sangue Corinthiano” incentivando à             

doação de sangue, e contou com 4300 doadores. Além disso, foi desenvolvido o projeto “Time               

do Povo”, onde o clube recebia crianças de 5 a 12 anos, e elas participavam de atividades                 

recreativas, visitavam o centro de treinamento, conheciam os atletas e iam ao estádio. Em              

2013, as quantidades de ações de responsabilidade social dobraram em relação ao ano anterior.              

Brondani e Marques (2015, p.14) citam que “é possível perceber que o discurso utilizado pelo               

Sport Club Corinthians Paulista, em ambos os relatórios, foi o de um clube modelo, solidário e                

socialmente responsável”. Principalmente em 2013, ano em que era preciso mudar a imagem             

do clube devido a mortes dos torcedores bolivianos. É importante destacar que o conceito de               

responsabilidade social utilizado pelo clube está muito próximo do conceito de filantropia. 

Todas essas ações de cidadania proporcionam às empresas diversos tipos de retorno            

como de imagem, onde é criado um posicionamento forte para o cliente, fazendo com que ele                

enxergue a empresa sendo mais humana, muitas das marcas que se tornam empresas-cidadãs             

acabam conquistando clientes por essa imagem, logo, em consequência disso, outro retorno à             
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empresa é aumento das vendas. Os benefícios provenientes da responsabilidade social também            

possuem retorno para os acionistas, retorno quesito publicitário, em produtividade, e também o             

desenvolvimento da comunidade. Além disso, há o próprio retorno tributário, onde há dedução             

no Imposto de Renda das empresas, o Fundo da Criança e Adolescente, por exemplo, permite a                

dedução fiscal de 1% do imposto de renda para ações sociais.  

 

4. O Marketing Esportivo e Suas Formas de Aplicação.  
 

Trazendo a responsabilidade social e branding – que segundo Byrne (2014, p.1) é “o              

processo de construção da marca. (...) Ele consiste em criar ou identificar uma vantagem              

competitiva, sustentável e explorável. Se, por exemplo, essa vantagem está na diferenciação            

em relação aos concorrentes, o branding é a forma como uma empresa cria, transmite e oferece                

ao mercado essa diferenciação”. – ainda mais para o aspecto esportivo, notamos um             

crescimento cada vez maior do setor e das marcas voltadas à prática desportiva, pegando              

carona na área de entretenimento que deve movimentar cerca de 69 bilhões de dólares no               

mundo até 2019 e tende a continuar crescendo (AFIF, 2000, p.15.). No Brasil, não é diferente,                

porém no país, nitidamente, é o esporte que comanda o ramo do entretenimento e que vem                

movimentando a maior quantia de dinheiro deste setor desde o século passado, levando cada              

vez mais empresários e empresas a voltarem seus olhos investidores por capital para a lucrativa               

indústria do esporte. 

Diretamente proporcional ao crescimento do interesse do público pela área, está à busca             

das marcas para fazerem parte da mesma e, assim, a concorrência por espaço fica cada vez                

mais acirrada e atrai maiores e maiores cifras ao mercado. Tamanho investimento leva a uma               

exigência cada vez mais forte perante a profissionalização do esporte em si (por mais que ainda                

estejamos muito atrasados quanto a tal profissionalização no Brasil) e dos profissionais            

atuantes, abrindo espaço para a instalação cada vez mais atuante do marketing esportivo dentro              

dos campos de ensino, atuação e pesquisa no mercado brasileiro e mundial. 
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Segundo Bastos e Rocha (ano), a gestão esportiva passou a receber cursos de formação              

e graduação apenas na década de 60 nos Estados Unidos com a popularização e fortificação do                

esporte profissional e universitário e em 1998 a indústria do esporte movimentava mais de              

U$60 milhões no país. Em três anos, após alcançar tal feito, já havia mais de mais de 200                  

instituições especializadas em formação, graduação e pós-graduação na área de gestão do            

esporte, chegando ao expressivo número de 300 universidades norte-americanas que oferecem           

cursos nesta área, em 2011. O foco norte americano está no desenvolvimento das ligas              

nacionais, enquanto o Brasil engatinha na criação de programas semelhantes e a Europa busca              

analisar clubes e entidades, transformando-os em marcas fortes e aliadas. 

 

Mas o que é marketing esportivo? De acordo com Antonio Afif (2000), atualmente, tido              

como referência no assunto é: 

 

Uma das estratégias, dentro de um planejamento, que utilizam o esporte para            
atingir suas metas (...). Constituem-se em agentes desse processo as empresas           
que investem em busca de algum tipo de retorno, as agências promotoras de             
eventos esportivos, as organizações de marketing esportivo, que atuam em          
nichos de mercado, os clubes, as federações esportivas e os atletas. A televisão,             
por exemplo, ao promover jogos de beach soccer, também passa a ser agente             
do esporte. (AFIF, 2000, p. 17.). 
 
 

Afif (2000) ainda nos traz a diferenciação proposta por outros autores de marketing             

esportivo para se referir a atletas e instituições e marketing no esporte para ações empresariais               

no meio do esporte que utilizem de tais estratégias, porém, como o próprio autor em questão                

propõe, utilizaremos o termo marketing esportivo para fazer referência a todos os casos. 

Partindo deste princípio de união do marketing esportivo e marketing no esporte para             

uma única nomenclatura, podemos dividir a atuação do marketing esportivo em duas maneiras             

que seriam: marketing de produtos relacionados ao esporte (associação de torcedores, venda de             

camisas e produtos de clubes, etc.) e o uso do esporte para divulgar produtos não esportivos                
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(patrocínio de marcas que não são voltadas ao esporte em camisas de times, utilização da               

imagem de Cristiano Ronaldo pela marca Clear de xampu e da utilização de modelos do               

esporte como David Beckham pela H&M). 

Nascido na Itália em 1952, o patrocínio esportivo começou a tomar forma e ser              

utilizado a partir da iniciativa de patrocínio e exibição de marca em estádios de futebol pela                

fábrica de bebidas Stock que, com as grandes restrições impostas à publicidade de cigarros e               

bebidas alcoólicas, nos Estados Unidos da América e em países europeus, passou a buscar              

espaço de divulgação no esporte. Enquanto isso, o Brasil ainda engatinhava e começava a dar               

forças para o marketing moderno (ainda sem ligação com o esporte). Graças a política de               

avanço pregada por Juscelino Kubitschek prometendo 50 anos em 5 e abrindo as portas do país                

para multinacionais de todo o mundo se estabelecerem facilmente em solo brasileiro entre 1956              

e 1961. 

Porém, os autores Machado e Silva (2006), nos trazem exemplos ainda mais antigos da              

aplicação do marketing esportivo por empresas voltadas ao esporte, como, a H&B (produtora             

de tacos de baseball), pioneira ao utilizar o marketing esportivo a partir da década de 1880                

como uma estratégia de sucesso para a valorização da marca, que ficou de legado para o século                 

seguinte. 

O grande objetivo do marketing esportivo deve ser atender consumidores insatisfeitos           

com necessidades reprimidas (não totalmente atendidas), buscando no esporte uma associação           

positiva para a sua marca, patrocinando times ou atletas com o pensamento de que a sua                

imagem estará nitidamente associada a performance esportiva da equipe ou pessoa e poderá             

agregar muito ao share of mind da empresa. Em contrapartida deve-se ter em mente que               

atitudes inadequadas de atletas, técnicos e diretores também afetaram a marca que os patrocina              

como afirmam Afif (2000), Bastos e Rocha (2011) anteriormente citados. Outro cuidado a ser              

tomado pelas marcas patrocinadoras de equipes esportivas deve ser para a preservação da             

marca do clube sobre o patrocinador, tendo em vista que é o clube que atrai o público e não o                    

patrocinador, ou seja, o patrocinador não deve, nem pode se sobrepor a equipe (com espaços               
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demasiadamente grandes e alteração nas cores do time), mas sim deve pegar carona com a               

mesma. 

Como parcerias positivas podemos citar o Palmeiras da década de 90, campeão da Taça              

Libertadores e seleto de craques conhecido até os dias de hoje como “O Palmeiras da era                

Parmalat”; a parceria vencedora de anos estabelecida entre os cigarros Marlboro com a             

Scuderia Ferrari, levando ambas as marcas a serem facilmente associadas; o Clube de Regatas              

Flamengo com a Petrobras e o mais expressivo campeonato de clubes de futebol no mundo: a                

UEFA Champions League que vem sendo ligada diretamente a Heineken em uma parceria             

digna de todos os prêmios recebidos e de todo o sucesso conquistado pelo case nas últimas                

décadas. 

Mas, nem sempre, as marcas acertam na escolha do vínculo com determinado atleta ou              

agremiação, como o nos revela o drama vivido por Tiger Woods em 2009. Ao ser divulgado                

pela imprensa mundial que o astro do golfe possuía cerca de 120 amantes mantidas              

paralelamente a sua vida familiar com esposa e filhos, marcas como AT&T, Gatorade e              

Accenture se sentiram ameaçadas e prejudicadas, rompendo o contrato de patrocínio com o             

atleta. Outro caso curioso de uso indevido da marca patrocinadora que causa estranheza aos              

adeptos e admiradores do esporte está na venda do espaço no próprio nome da equipe, como                

vem sendo praticado por uma das equipes mais tradicionais do basquete Europeu (vencedora             

do campeonato europeu em duas ocasiões e campeã incontestável da Liga Nacional em mais de               

50 ocasiões desde a sua fundação em 1932, o Maccabi “FOX” Tel Aviv que, até 2014 possuía                 

a marca “Electra” incorporada em seu nome e distintivo – com o nome Maccabi Electra Tel                

Aviv – e antes disso, a marca “Elite”, sendo conhecido como Maccabi “Elite Tel Aviv. 

Para um exemplo mais próximo do brasileiro, temos ainda a comercialização de quase             

todo o espaço da camiseta de jogo do Botafogo do Rio de Janeiro, sendo tomada por tantos                 

anúncios e logomarcas que chegaram a virar tema do vídeo “Patrocínio” publicado pelo canal              

do Youtube Porta dos Fundos em 2015, ridicularizando o excesso de patrocínio em camisas de               
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futebol, utilizando como exemplo a marca do Botafogo e influenciando negativamente o valor             

da mesma em proporções nacionais. 

 

5. Arsenal FC 

Em 1886 um grupo de trabalhadores da Woolwich Arsenal Armament Factory decidiu            

formar um time de futebol, eles criaram então o “Dial Square”, como referência ao relógio de                

sol que havia na entrada da fábrica. O primeiro jogo aconteceu em dezembro, vitória por 6x0                

contra o time do Eastern Wanderers. Pouco tempo depois, o nome foi mudado para “Royal               

Arsenal”. Com o passar dos anos e de várias vitórias, o time conseguiu acesso à primeira                

divisão do campeonato inglês em 1903, chegando a primeira semifinal três anos depois. Em              

1913, o clube passou a ser conhecido como Arsenal FC. O primeiro título do Arsenal FC                

aconteceu em 1930, e após o título, o clube começou uma jornada de sucesso. Um ano após a                  

conquista, o clube conquistou o primeiro título da Liga Inglesa. Hoje, o clube conta com 13                

títulos do Campeonato Inglês, sendo o último em 2004. Já para a Copa da Inglaterra são 12                 

títulos. 

O Arsenal, além de vitorioso, conta com programas voltados à comunidade, as            

primeiras ações do clube aconteceram há mais de cem anos, quando nos primeiros jogos              

cartões eram vendidos por alguns centavos para conseguir dinheiro para meninos que            

trabalhavam na Beresford Street. Quando o clube se realocou para o norte de Londres em 1912,                

uma partida foi organizada levantando fundos para o desastre do Titanic. Hoje, as ações              

acontecem a partir da Fundação Arsenal, criada em 2012, já recebeu investimento de mais de               

R$ 5 milhões para realizar projetos no Reino Unido e em outros países. 

As ações da Fundação do Arsenal não são somente para esportes, ainda encontramos as              

áreas de apoio social, com os programas “Arsenal’s Positive Futures” e o programa de              

“Chute”. Com os princípios de retirar as crianças de um possível envolvimento com crimes,              

gangues, ou influências negativas, os programas funcionam dando apoio a estes jovens,            

reconstruindo locais próximos ao que eles vivem, criando lugares onde eles realmente desejam             
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viver, e a sensação de conexão com o Arsenal. Em entrevista ao site Soccerex o gerente da                 

fundação cita que o que faz o clube sobreviver não é simplesmente ter os melhores jogadores                

no campo, mas sim as raízes do clube. Existem quatro linhas de ajuda nas quais a Fundação                 

participa: Parceiros de Caridade, Projetos Internacionais, Projetos Locais e a Fundação           

Gunners.  

6. Estudo de Caso – Arsenal Double Club Languages 

 

Segundo Yin (2001,p.22), “um estudo de caso é uma investigação empírica que            

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente            

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Sendo              

assim, as ações de ensino do Arsenal Double Club Languages foram utilizadas como estudo de               

caso. O programa é voltado à educação, sendo inovador e premiado, combinando futebol e o               

aprendizado de idiomas. Ele tem como intenção inspirar e motivar as crianças dos ensinos              

primário e fundamental no ensino de idiomas, mostrando que o aprendizado pode ser             

conquistado e ao mesmo tempo divertido.  

Desenvolvido após as conquistas das temporadas de 1997/98 do Arsenal, quando o            

clube venceu a Premier League e a Copa da Inglaterra, o Arsenal Double Club teve em 2006,                 

com a Copa do Mundo FIFA realizada na Alemanha, o projeto original unido ao primeiro               

módulo de idiomas, com a língua Alemã, em cooperação com o Goethe-Institut, e UK-German              

Connection, inicialmente o projeto contava apenas com módulos de literatura e aritmética. O             

programa vem se fortalecendo cada vez mais desde então, ele recebe ajuda da Comissão              

Europeia e de redes linguísticas e culturais. Hoje o programa conta com o ensino de cinco                

idiomas: Francês, Alemão, Espanhol, Italiano e Português. 

Arsenal Double Club inclui módulos para o ensino primário e fundamental, e é             

designado para ser flexível e adaptável às necessidades dos alunos. O programa conta com              

alunos com idade a partir de três anos, e pode ser utilizado para introduzir um novo idioma à                  
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criança, ou mesmo para expandir os      

conhecimentos para um que o aluno já conheça. 

Os módulos do programa para alunos de sete a         

nove anos também contam com ensino      

introdutório a novos idiomas, mas também para       

expandir conhecimentos em idiomas que os      

alunos já conhecem. Além disso, o projeto foi        

criado para ajudar meninos e meninas, que       

possuam interesse em futebol, sendo que eles       

não precisam ser torcedores do Arsenal para       

poder participar.  

As aulas consistem em dois tempos de 45        

minutos, assim como em uma partida de       

futebol. Na primeira metade a aula é realizada        

dentro da sala de aula, ensinando os alunos        

através de atividades interativas, vídeos, e com       

a participação de jogadores do próprio time.       

Nos outros 45 minutos, os alunos são levados ao         

campo de futebol, onde praticam futebol      

utilizando o idioma que aprenderam em sala. 

O programa é adaptável para as escolas da        

região, então pode ser modificado conforme as       

necessidades, sendo possível então escolher     

quantas horas por semana haverá, e os horários        

das aulas a serem ministrados. Entretanto, o       

maior artifício do projeto é a utilização do futebol, contendo além das aulas de idioma, aulas de                 

futebol, havendo assim um engajamento maior das crianças. 
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A escola inglesa John Fisher School é uma das que utiliza o programa para              

engajamento dos alunos no aprendizado de idiomas. Como os módulos são adaptáveis a cada              

escola, a John Fisher decidiu optar por “10 temporadas” de aulas de francês, como o próprio                

site da escola cita, os alunos tinham uma participação muito maior que em aulas comuns, pois                

era divertido, envolvia futebol, e no fim, cada um podia vestir a camisa do seu clube de                 

coração, não somente do Arsenal, mas também do Liverpool, Crystal Palace, Manchester            

United. 

Além disso, conta com recursos para as       

atividades, como, para se realizar no campo de        

futebol, diagramas, e todo o vocabulário      

necessário para as atividades acontecerem. 

O site de notícias The Guardian ainda cita que no          

fim do programa, os alunos recebem um       

certificado, e podem fazer uma visita ao estádio        

do Arsenal FC, o Emirates Stadium, utilizando       

ainda o idioma que aprenderam em sala de aula,         

mais da metade dos alunos participa da ação por         

serem torcedores do clube. 

Desde que o programa começou em 2006, mais        

de 11 mil crianças de mais de 400 escolas pelo          

Reino Unido participaram do programa. O      

projeto tem colaboração da Comissão Europeia, e       

em 2012 ganhou premiação da Fundação Premier League. Além disso, o projeto já conquistou              

várias premiações nacionais e internacionais, incluindo os prêmios: European Award for           

Languages (2008 e 2010), German Football Association’s Children’s Dream Award (2011),           

European Language Label (2012), e o prêmio Threlford Memorial Cup. 
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Entretanto, os resultados não são somente premiações, além do aprendizado passado           

aos alunos, os projetos sociais criados pelo clube geram um grande reconhecimento dos             

próprios torcedores e da comunidade londrina, no fórum online de torcedores do Arsenal,             

Goonerholic, existem diversos comentários positivos sobre as ações de responsabilidade          

sociais geradas pelo clube, citando o orgulho de ser torcedor do Arsenal por este se preocupar                

com a comunidade local. 

7. Considerações Finais  

 

Como visto anteriormente, o conceito de responsabilidade social não está atrelado           

somente à filantropia como antigamente, mas a diversas ações que uma empresa deve fazer              

para que esta possa ser considerada uma empresa-cidadã. O Arsenal FC é um time centenário,               

com uma longa trajetória futebolística, havendo conquistado diversos títulos, e vem ao longo             

dos anos desenvolvendo diversas atividades de responsabilidade social, desde projetos para           

preservação do meio-ambiente, campanhas filantrópicas, e projetos de apoio social e           

educacional. O retorno para esse clube-cidadão não está somente no tributário, pelo contrário, é              

muito maior. O posicionamento criado pela marca, diante da comunidade londrina, é de uma              

marca cujos valores englobam o bem estar ao cidadão, incluindo apoio social e educacional, de               

uma marca humana, e que conquista o lugar na memória de diversas pessoas, sejam elas               

torcedoras ou não do clube. 

O apoio à comunidade não é recente, acontece desde os primeiros anos de existência do               

clube, apoiando inclusive famílias das vítimas do Titanic. O Arsenal FC então, utiliza as ações               

de responsabilidade social, agregadas ao marketing esportivo para valorização da marca           

perante os torcedores, à sociedade, e à população como um todo, visto que estas ações não são                 

somente para torcedores do clube, mas para a comunidade em geral. A valorização da marca,               

tornando-a mais humana, traz consequências financeiras positivas, pois sabendo da visão com            
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que a sociedade possui com a marca Arsenal, outras empresas criam o desejo de estar               

trabalhando em conjunto com o clube, valorizando assim valores de patrocínio. 

Ao contrário de boa parte dos clubes brasileiros, o Arsenal FC não faz ações somente               

de filantropia, como vimos no caso do Sport Club Corinthians, ou mesmo somente de ações               

pontuais, como é o caso da maioria dos times brasileiros, onde encontramos apenas campanhas              

de doação de sangue por exemplo. O clube inglês, utilizando a Fundação Arsenal, possui uma               

gestão exemplar no quesito responsabilidade social, que deveria ser implementada nos clubes            

brasileiros. As ações do clube, ao contrário das brasileiras, não são somente pontuais, havendo              

assim programas sociais que realmente atuam para a sociedade em todas as épocas do ano.  
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