SCOUT TÉCNICO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DE UMA EQUIPE
INGLESA DE FUTEBOL PROFISSIONAL.
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Com o desenvolvimento das práticas de análise do desempenho no futebol e o
novo nicho de mercado aberto, deu início a um alto número de treinadores e
aficionados do esporte participarem de cursos de formação para analistas de
desempenho. Atualmente as principais equipes do futebol nacional tem
investido no desenvolvimento dos setores de inteligência com isso aumentado
drasticamente o número de analistas em seu quadro profissional, buscando
interpretar e usar da melhor maneira os dados das partidas, com diferentes
ferramentas, entre elas o scout. A experiência e os resultados de pesquisas
científicas têm mostrado, que ao utilizar exercícios específicos, pautados em
dados quantitativos dos elementos do jogo de futebol, o treinador de futebol
consegue obter uma melhor performance técnica dos jogadores e,
consequentemente na preparação global da equipe. O objetivo geral será
realizar a análise técnica, de uma equipe inglesa de futebol profissional.
durante a disputa da English Premier League, a primeira divisão do
campeonato inglês na temporada 2015/16. Os objetivos específicos serão
analisar os dados da equipe utilizando o sistema de avaliação técnica no
futebol, scout e realizar um levantamento dos atletas do elenco, comissão
técnica e das partidas realizadas e elaborar um relatório apontando as razões
para a conquista do título. Quanto a metodologia, trata-se de uma pesquisa de
caráter quali - quantitativo, de cunho exploratório onde serão analisados 38
jogos da equipe em questão, através de levantamento de dados disponíveis
publicamente no site fourfourtwo.com. Em seguida, os dados obtidos serão
tratados e filtrados no programa Excel® para a seleção das jogadas alvo:
sequências ofensivas iniciadas em laterais, escanteios e faltas quantidade de
ações técnicas posteriores a cobrança; número de jogadores que participaram
das jogadas e resultado final da jogada (gol, finalização certa ou finalização
errada). Após a coleta e tratamento de dados, será realizada uma análise
comparativa entre os três tipos de início das jogadas de bola parada (lateral,
falta e escanteio) e a influência dessas jogadas no desempenho desta equipe
nos jogos analisados. O trabalho ainda se encontra em construção, por isso
não se tem os resultados da pesquisa.
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