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RELEASE WIT SOCCER 

BEM-VINDO A UMA NOVA ERA! 

 

Somos uma empresa que utiliza tecnologia de ponta para AVALIAR atletas de forma JUSTA e 

PRECISA ofertando um banco de dados aos clubes ESCALANDO e AGILIZANDO o processo de 

captação de talentos de forma DEMOCRÁTICA e LIVRE DE BARREIRAS 

 

Nosso maior propósito é realizar sonhos e permitir que qualquer atleta tenha acesso a uma 

avaliação de futebol com oportunidades iguais. Depois do lançamento, a Wit Soccer vai viajar 

pelo estado de Minas Gerais e, posteriormente, para outros estados. Seremos uma grande 

revolução no futebol, pois vamos mudar a maneira de captar atletas para as divisões de 

formação, com um sistema tecnológico que permite uma captação eficaz, assertiva e acessível. 

Qualquer pessoa pode se inscrever. Aqueles que quiserem tentar gratuidade basta baixar o 

app (disponível para IOS e Android) e fazer o teste online. São 10% das vagas de cada avaliação 

presencial reservadas para os destaques do teste online.  

O lançamento da Wit Soccer vai acontecer em Belo Horizonte no dia 14/12 no Complexo 

Esportivo da PUC Minas  no bairro Coração Eucarístico.  Serão avaliados até 400 atletas em um 

circuito de três horas e meia. Cada turma de 50 atletas (divididas por faixa etária) entra em 

horários diferentes e passam pelas avaliações antropométricas, físicas, técnicas e táticas. 

O processo da Wit Soccer conta com avaliações físicas, técnicas e táticas e após a avaliação o 

atleta recebe um relatório com todos os seus dados. Esse relatório tem dois objetivos claros: 

auxiliar o atleta em seu processo de desenvolvimento e ainda ter robustas informações para 

que os clubes tenham seu processo de captação mais assertivo e facilitado. 

Após a avaliação presencial,  o atleta recebe o relatório em seu email ou app com um feedback 

detalhado de sua performance. Os clubes terão acesso a esse resultado. Assim eles podem 

procurar os atletas já conhecendo seu resultado antes mesmo de vê-lo jogando. A plataforma 

para os clubes já está pronta e será disponibilizada após 20 mil avaliações presenciais. Essa 

medida visa povoar a base de dados para que a plataforma seja mais atrativa e eficaz. 

Antes disso, os atletas de destaque receberão atenção especial da Agility Soccer (empresa do 

grupo e especialista em encaminhamento de atletas de categorias de base com quase 15 anos 
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de atuação neste mercado) e de parceiros e empresários para encaminharmos o maior 

número de atletas possível aos grandes clubes do país. 

Essa iniciativa é pioneira e vai democratizar o acesso ao futebol. 

HISTÓRICO DA EMPRESA 

A Wit Soccer é uma empresa do grupo Agility Soccer que tem mais de 14 anos de experiência 

em captação e encaminhamento de atletas da base e profissional para clubes do mundo todo. 

A partir da experiência em direcionamento de atletas (Agility Soccer já encaminhou atletas 

para todos os continentes do mundo) percebeu-se a fragilidade do sistema de captação. Os 

clubes investem no atleta APÓS a captação, mas tem um processo carente de IDENTIFICAÇÃO 

DE TALENTOS. 

A Agility Soccer decidiu criar um “produto” para avaliar os atletas de forma sistemática e fazer 

uma caravana para ir até onde os atletas estão. Entretanto depois de mais de dois anos de 

desenvolvimento de testes e da tecnologia - o que era apenas um produto da Agility ficou 

muito maior do que o esperado e se tornou uma nova empresa – Wit Soccer. 

Todos os testes foram desenvolvidos por uma equipe de mestres e doutores (TODOS COM 

ATUAÇÃO PRÁTICA) nas áreas de fisiologia e tática do futebol. Wit significa “sagaz” em inglês, 

mas também são as iniciais de World Intelligent Triage. Isso representa bem o que vamos 

fazer: uma Triagem Inteligente e Mundial de atletas de futebol. 

  

DADOS INTERESSANTES  

➔ Equipe treinada com mais de 20 avaliadores no teste presencial 

➔ Todos com iPads munidos de sistema desenvolvido exclusivamente para a Wit Soccer 

➔ Mais de 20 profissionais envolvidos na avaliação presencial 

➔ Mais de dois anos de trabalho de desenvolvimento do app 

➔ Mesmo antes do lançamento, Wit Soccer é o primeiro case de sucesso da iPlace no uso 

de iPads no esporte do Brasil 

➔ No evento piloto, quatro atletas foram encaminhados para clubes de Minas Gerais 

➔ Parcerias com todas as escolas de futebol visitadas – taxa de conversão de 100% 
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SERVIÇO 

➔ Data: 14/02 

➔ Local: Complexo Esportivo da PUC Minas no bairro Coração Eucarístico  

➔ Público: Atletas de 7 a 17 anos 

➔ Quantidade: até 400 atletas 

➔ Valor: 6 parcelas de R$30,00 

➔ 10% das vagas são destinadas para atletas destaques do teste online 

 


