Release
"As decisões diárias do presente norteiam o sucesso ou fracasso que experienciaremos no futuro."
OLA GERENCIAMENTO DE CARREIRA® iniciou suas atividades no ano de 2012 em Ponta Grossa/PR é uma
agência especializada em representação de jogadores de futebol, gestão de carreira e assessoria.
Nosso principal objetivo é a representação e a gestão de carreira de jogadores de futebol, representando-os e
assessorando-os perante terceiros, na discussão, elaboração, formatação e conclusão de todo tipo de contrato.
A empresa surgiu da percepção atenta de que o mercado esportivo é carente de seriedade, humanidade e
profissionalismo no tratamento com atletas a fim de construir carreiras sustentadas nos pilares econômico, social e de
segurança para os jogadores de futebol.
Mais do que um negócio de sucesso, o futebol para OLA GERENCIAMENTO DE CARREIRA® é uma paixão,
uma missão.

Nossos serviços:
O nosso trabalho tem como objetivo auxiliar clubes e atletas quer no desenvolvimento esportivo, quer no
desenvolvimento das atividades cotidianas dos atletas. Somos capazes de contribuir em áreas tão diversas e exigentes como:
 Agenciamento de Atletas
 Gerenciamento de Carreira
 Direto Esportivo
 Assessoria Jurídica
 Assessoria Econômica
 Assessoria Esportiva

Ano de fundação: 2012
Razão Social: OLA GERENCIAMENTO DE CARREIRA LTDA - ME
Nome Fantasia: OLA GERENCIAMENTO DE CARREIRA LTDA
Matriz: Ponta Grossa/PR – Brasil
CNCCM – Centro de Negócios: Criciúma/SC - Brasil
Site Oficial: www.olagc.com.br
Instagran Oficial: www.instagram.com/ola_gc
Twitter Oficial: www.twitter.com/@olafutebol
Serviços prestados:

1. Agenciamento de Atletas
A OLA GERENCIAMENTO DE CARREIRA® é uma empresa de assessoria, agenciamento e consultoria esportiva
que representa e intermedia negociações de atletas de futebol no Brasil e Exterior.
Nosso compromisso é agir sempre com responsabilidade e respeito para com os nossos assessorados, credibilidade
é a palavra de ordem para que desta forma possamos estar sempre integrados no esporte.

2. Gerenciamento de Carreira
A OLA GERENCIAMENTO DE CARREIRA® é uma empresa que trabalha com paixão, fazendo a gestão da carreira
de talentos do futebol, oferecendo todos os ingredientes essenciais para que estes possam se concentrar apenas em sua
atividade profissional.
Para isso cuidamos das negociações com clubes, oportunidades de negócios, aconselhamos a investimentos,
assessoria jurídica, assessoria de imprensa e patrocínios.
Buscamos a melhoria contínua e a otimização na gestão dessas carreiras tão preciosas. O resultado do nosso
trabalho ultrapassa os limites do futebol. Permite a realização de sonhos, cria heróis, e beneficia social e financeiramente
nossos clientes e parceiros.
Somos comprometidos com a busca do melhor para os nossos clientes. Nossa meta é que eles possam atingir ao final
da sua carreira o equilíbrio entre a realização financeira e a glória das conquistas esportivas.

3. Direito Esportivo
O Direito é um dos pilares de sustentação para as relações humanas, sendo indispensável a sua presença para
manter a harmonia da sociedade.
Esta ciência esteve sempre presente quando o escopo foi a atividade mercantil, regulando-as e balizando-as, com a
evolução do esporte o futebol passou a ser visto como uma atividade mercantil muito lucrativa, com isso vislumbrando tais
receitas, muitos "curiosos" buscam aventurar-se por esses campos.
O Direito Desportivo é uma ramificação desta ciência, ainda pouco explorado pela maioria dos operadores do direito,
possuindo inúmeras peculiaridades.
Diante deste paradigma, os especialistas no ramo de Direito Desportivo tornaram-se indispensáveis para capitanear
as relações comerciais desportivas.
A Ola Gerenciamento de Carreira®, sempre a frente, possui estes profissionais capacitados para gerir tais
situações, oferecendo o serviço de assessoria esportiva, a empresa assegura os direitos inerentes a cada cliente.
Este serviço pode ser contrato de forma autônoma, caso o cliente necessite apenas deste, entretanto o mesmo
serviço estará disponível em conjunto com os demais para os atletas da OLA.
Rescisão contratual;
Liberação contratual;
Elaboração de procurações e autorizações;
Área trabalhista;
Lei do incentivo ao esporte.
Elaboração e Análise de contratos e pré-contratos;

4. Assessoria Jurídica
A empresa oferece ao atleta o respaldo jurídico de profissionais habilitados para sua assessoria.

5. Assessoria Econômica
Entendendo que a carreira do atleta é muito curta, direcionamos o atleta a investir no seu futuro de forma que, ao final
do seu tempo como profissional ele possa olhar para trás e ter o sentimento de dever cumprido. Estes investimentos são
sempre de acordo com a vontade e o querer do jogador.

6. Assessoria Esportiva
O objetivo principal é orientar, explicar e ajudar o atleta na escolha do clube. Muitas vezes o "foco" é perdido devido
ao valor que o dinheiro impõe, mas nossa meta é mostrar ao atleta que isso é uma conseqüência natural do que
esportivamente ele realizar.

Contatos:
Site: www.olagc.com.br
e-mail: mkt@olagc.com.br / futebol@olagc.com.br
ID NEXTEL: +55*14*776986
Telefone: +55 48 3046 8648
Celular: +55 42 99989 3740 (TIM)

