
Agência inova na criação de conteúdo para atletas de futebol 

Empresário paulista une formato inovador a marketing digital em assessoria esportiva 

 

A pouca idade do dono das iniciais da GDL Sports Marketing impressiona: aos 22, Gabriel de 

Lima é CEO da agência mais promissora do mercado esportivo. O projeto, que tem influências 

da sua atuação como atleta profissional, atingiu a marca de 50 atletas atendidos em 2019, com 

atuação em 3 continentes. 

A empresa, fundada em 2018, une todas as experiências do jovem empresário no ramo: além 

da carreira como atleta, Gabriel trabalhou em grandes empresas e marcas do futebol, como 

Athleta Brasil e Kelme, além dos próprios atletas, como Falcão, do futsal e Séan Garnier, do 

futebol freestyle. 

A oportunidade surgiu em meio aos retornos positivos recebidos dos atletas. O que começou 

como hobby é uma das grandes marcas do negócio: a criação de conteúdo, em especial de 

audiovisual, para veiculação em mídias digitais. Com uma proposta fluída, o formato permite 

atendimento personalizado e de qualquer parte do planeta: o trabalho é contratado e 

realizado totalmente online, o que minimiza custos para o contratante e diminui 

consideravelmente o prazo de entrega do material e sua distribuição. 

A estrutura permitiu que atletas como Aurélio Buta (Royal Antwerp), Fernando Tissone (CD 

Nacional), Jonathan Biabiany (Trapani FC), Karim Hafez (Kasimpasa), fossem atendidos pela 

empresa brasileira. Além da equipe sediada em São Paulo, a GDL dispõe de fotógrafos 

associados pelo mundo todo. “Em menos de 1 ano, temos em nosso portfólio 7 atletas de 

Seleção Nacional, e diversos atletas consagrados, e jovens com um futuro brilhante. Acredito 

que 2019 foi o ano da ''afirmação'' da minha empresa no mercado”, comenta. 

Reflexo do grande momento vivido pela empresa, a GDL também comemora as aquisições 

femininas: “em maio, 1 mês antes da Copa do Mundo Feminina, comecei a procurar atletas de 

futebol, e fechei com a Tamires Dias, atleta da Seleção Brasileira e na época, do Fortuna da 

Dinamarca. Trabalhamos com ela na Copa do Mundo, juntamente com a Leticia Santos, que 

fechamos logo em seguida”, lembra. 

Sobre o cenário, o empresário é categórico: “acho que o ''boom'' na empresa foi em agosto, 

quando fechamos com 2 atletas de elite, Ricardo Quaresma e João Mário. O empresário deles 

tinha visto meu trabalho através do Edinho. Fechamos, e a partir daí a empresa cresceu na 

Europa. Em menos de 2 meses fui procurado por 2 empresários, dos atletas: Mohamed Elneny 

(Besiktas), Wilson Eduardo (SC Braga) e Aaron Tshibola (Waasland Beveren). 

Presença já confirmada em grandes eventos como Reis do Drible (que aconteceu mês 

passado), transmitido pela Rede Globo via Esporte Espetacular, Gabriel já participava do 

evento antes mesmo do nascimento da GDL. A relação que começou com o convite de Falcão 

resultou na produção de conteúdo para Séan Garnier, nas edições de 2017 e 2019. 

Entre os planos para 2020, o empresário já adianta: ''iremos focar em crescer cada dia mais, 

especificamente na parte da Europa e Ásia, onde possuímos um grande número de atletas e 

empresários, mas claro, sem deixar de lado outros continentes.'' 


