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Resumo 

A análise de jogo é uma área com enorme crescimento nos últimos anos e a sua 

importância numa estrutura profissional ganha cada vez mais preponderância. Isto 

deve-se ao facto de as equipas de topo necessitarem de controlar ao máximo todos os 

factores que possam influenciar o rendimento dos jogadores, sendo a análise de jogo 

um deles. 

O estágio que vem caracterizado neste documento foi realizado no departamento 

de observação e análise que se encontra integrado no Benfica LAB do Sport Lisboa e 

Benfica na época 2013/2014.  

Este relatório irá dividir-se em três partes fundamentais: a Área 1 foca-se na 

exposição detalhada das tarefas realizadas diariamente por nós assim como as 

formações específicas que nos foram dadas pelos orientadores de estágio. A Área 2 

será o desenvolvimento de um estudo de natureza científica, onde será realizado um 

estudo sobre as distâncias intrassectoriais do Benfica e de equipas de referência, com 

o objectivo de aumentar o conhecimento sobre a forma de jogar do Sport Lisboa e 

Benfica. A Área 3 prende-se com a interacção do grupo de estagiários com a 

comunidade, sendo esta parte focada na exposição dos procedimentos necessários 

para a realização de um seminário relacionado com a análise e observação de jogo. 

 

Palavras-chave: Sport Lisboa e Benfica; Análise de jogo; Futebol; Scouting; Processo 

defensivo; Análise qualitativa. 
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Abstract 

 The match analysis is an area with tremendous growth in recent years and its 
importance in a professional structure gained increasing preponderance. This is due to 
the fact that the top teams need to control to the maximum all the factors that may 
influence the performance of the players, and the game analysis is one of them. 

The internship that has characterized this document was conducted in the 
observation and analysis department that is integrated in Benfica LAB at Sport Lisboa e 
Benfica in the 2013/2014 season.  
 This report will be divided into three main parts: Area 1 focuses on the detailed 
statement of the tasks performed daily by us and the specific training given to us by our 
supervisors. The Area 2 will be a development of a study of scientific nature, where a 
detailed study on the intrasectoral distances of Benfica and reference teams, in order to 
increase knowledge on how Sport Lisboa e Benfica play. The Area 3 is related to the 
interaction of the interns group with the community, which is focused on the exposure of 
the procedures for conducting a seminar related to the match analysis theme.  
 

Keywords: Sport Lisboa e Benfica; Match analysis; Football; Scouting; Defensive 

process; Qualitative analysis 
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1. Introdução 
 

1.1. Enquadramento geral 
 

O desporto actualmente é altamente especializado, sendo que no futebol 
encontram-se cada vez mais profissionais especialistas numa só área, com o objectivo 
de aumentar o rendimento dos jogadores, o máximo possível. Com o futebol a ser uma 
modalidade que obriga a um conhecimento e intervenção multidisciplinares, é 
necessário a presença de um especialista em cada área, para que o rendimento dos 
jogadores seja potenciado ao máximo. Com isto em mente o analista de jogo e a análise 
de jogo têm vindo a ganhar um papel cada vez mais importante nas equipas técnicas, 
pois oferecem uma compreensão e conhecimento do jogo avançada, o que permite ao 
treinador ter na sua posse informações sobre o adversário e a própria equipa que deverá 
utilizar de forma a maximizar o potencial da sua forma de jogar, através do processo de 
treino. 

Na óptica de aumentar o conhecimento sobre o funcionamento de um 
departamento da análise de jogo de um clube de elite, surge este relatório, elaborado 
após a realização de um estágio profissionalizante na época 2013/2014 no Benfica LAB 
– Área de Observação e Análise de Jogo, que tenta relatar todas as tarefas que 
quotidianamente são executadas para que todo o potencial dos jogadores seja revelado 
e utilizado em prol do clube. 

  

1.2. Caracterização geral do estágio 
 

Ao abrigo do protocolo realizado entre a Faculdade de Motricidade Humana e o 
Sport Lisboa e Benfica, foram colocados quatro estagiários no Departamento de 
Observação e Análise – Benfica LAB, tendo como local de estágio o Caixa Futebol 
Campus situado no Seixal, estrutura esta que alberga grande parte da estrutura do 
futebol profissional e de formação. Este complexo dispõe de 6 campos de futebol, onde 
treinam as equipas de especialização e profissionais do S.L. Benfica, dispondo também 
de um edifício dedicado ao alojamento dos jogadores profissionais em ocasiões de 
estágio e aos jogadores pertencentes às camadas jovens que vivem lá de forma 
permanente. 

O Benfica LAB visa a optimização de rendimento dos jogadores jovens e 
profissionais, fornecendo apoio em três áreas fundamentais: Fisiologia; Observação e 
Análise de Jogo; Nutrição.   

A função principal dos estagiários foi prestar apoio aos observadores/analistas 
do Benfica LAB, realizando tarefas de ordem operacionais e complementares no 
processo de observação e análise de jogo. A Área de Observação e Análise é 
responsável pelo processo de observação e análise das duas equipas profissionais do 
Sport Lisboa e Benfica, estando o estágio circunscrito à realidade profissional. O estágio 
decorreu na época 2013/2014, mais precisamente entre Julho de 2013 e Maio de 2014. 

No final do estágio foi elaborado um relatório de estágio profissionalizante, que 
caracteriza toda a prática profissional durante o período de estágio com vista á obtenção 
do grau de Mestre em Treino Desportivo. 
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1.3. Objectivos 

 

1.3.1. Pessoais 

 Criar uma boa relação com o maior número de pessoas dentro da 
instituição Sport Lisboa e Benfica; 

 Conseguir que algum do meu trabalho realizado ao longo da época 
integre os relatórios realizados pelo departamento de observação;  

 Ser capaz de produzir relatórios com igual nível de qualidade, 
independentemente do tipo de observação (directa, indirecta ou mista); 

 Ter capacidade de produzir relatórios escritos de raiz, com um nível 
elevado de qualidade num curto espaço de tempo; 

 Criação de uma ficha de observação in loco. 

1.3.2.  Operacionais 

 Planificar períodos de observação e análise assentes na competição 
inerente e aferir o nível da sua real concretização, efectuando ou não 
os necessários ajustes; 

 Saber planificar e criar documentos/momentos de controlo dessa 
planificação; 

 Desenvolver a capacidade de se ajustar a realidade profissional 
envolvente – compromisso entre expectativas e realidade contextual; 

 Desenvolver a capacidade de se adaptar ao compromisso constante 
entre celeridade e garantia de qualidade de trabalho desenvolvido; 

 Desenvolver a capacidade de estruturar, argumentar, e justificar 
estratégias de planificação; 

 Desenvolver a capacidade de avaliar e ajustar a planificação no 
decorrer da operacionalização; 

 Conseguir criar documentos próprios de suporte às tarefas de 
operacionalização; 

 Adquirir conhecimentos dos procedimentos logísticos inerentes a 
análise e observação; 

 Desenvolver a capacidade de observação e análise – correcção, 
pertinência, assertividade, síntese e objectividade – Observação in loco 
– Observação A posteriori – Relatórios; 

 Adquirir/desenvolver conhecimentos intermédios para a utilização de 
softwares de suporte à observação (nível de utilização variável 
consoante a duração do estágio); 

 Desenvolver a capacidade de investigação e inovação, subjacente a 
assuntos específicos da actividade/modalidade; 

 Desenvolver a capacidade de inovação e desenvolvimento, suportada 
com argumentação sólida e válida; 

 Desenvolver a capacidade de síntese na elaboração de balanços e 
relatório final; 

 Filmar em plano aberto; 

 Utilizar de forma intermédia os softwares de apoio à análise e 
observação: Sports Analyzer, Edius e Photoshop; 

 Utilizar de forma básica os softwares de apoio à análise e observação: 
Sports Code e Datatrax; 

 Planificar e operacionalizar observações de jogos in loco; 

 Recolher e analisar dados de forma estruturada e objectiva nas 
Observações in loco: Estratégia Posicional (Esquemas Táticos); 
Organização Ofensiva e Defensiva: Sistemas Táticos; 
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 Utilizar estratégias e meios de recolha e organização de informação 
relativa a jogos a serem transmitidos via TV; 

 Recolhe e analisar dados (à posteriori do jogo) de forma estruturada e 
objectiva: Estratégia Posicional; Organização Ofensiva e Defensiva; 
Sistemas Táticos; Dados Adicionais/Complementares; 

 Construir de raiz um relatório escrito de observação de adversários; 

 Construir de raiz um relatório-vídeo (individual e colectivo) de 
observação de adversários; 

 Construir de raiz um relatório de análise da própria equipa com recurso 
a dados obtidos do Datatrax; 

 Elaborar e apresentar um trabalho de investigação, desenvolvimento e 
inovação subjacente a assuntos específicos da actividade. 
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1.3.3.  Cronograma de planeamento anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Cronograma de planeamento anual inicial 
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1.4. Estrutura do relatório 
 
O relatório está dividido em cinco partes. A primeira parte servirá para enquadrar 

o estágio e caracterizar o mesmo dentro da estrutura Benfica LAB, assim como expor 
os objectivos propostos pelos orientadores e pelos estagiários. A segunda parte é 
relativa à revisão bibliográfica, caracterizando com profundidade vários aspectos da 
observação e análise de jogo. A terceira parte é a parte principal do relatório e refere-
se à prática profissional diária, onde serão expostas as tarefas que os analistas e os 
estagiários realizam no dia-a-dia numa equipa de alta competição. A quarta parte foca-
se na Área 2. É a parte científica do relatório onde está presente o trabalho de 
investigação e inovação, que teve como alvo de estudo as distâncias intrassectoriais do 
sector defensivo. A última parte será referente à Área 3, que se foca no processo de 
planeamento de um evento relacionado com a observação e análise de jogo. 
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2. Revisão de literatura 
 

2.1. Análise de jogo – Elemento fundamental no 

desenvolvimento da performance 
 

“Quando vamos para a guerra temos de saber como é que o nosso 
adversário ataca e defende, para que possamos atacá-lo melhor.”  

 

José Mourinho 
 

2.1.1.  História e evolução da análise de jogo 
A análise de jogo não é recente, tendo a sua origem na década de 30 nos 

Estados Unidos com os primeiros estudos a serem realizados por Lloyd Lowell 
Messersmith em 1931, onde o foco foi a análise dos factores físicos mais precisamente 
as distâncias percorridas pelos jogadores (Garganta, 2001). 

Apesar do começo dos estudos de análise de jogo ter ocorrido na década de 30, 
foi nos últimos 30 anos que os estudos científicos sobre a análise de jogo nos jogos 
desportivos colectivos aumentaram consideravelmente, sendo realizados em várias 
modalidades e em diferentes pontos demográficos. A análise de jogo pode ser, no 
entanto, encontrada usando diferentes denominações, de entre as quais se destacam: 
observação de jogo (game observation), análise de jogo (match analysis) e análise 
notacional (notational analysis) (Garganta, 2001). Considerado que independentemente 
da denominação, a análise de jogo engloba diferentes fases, nomeadamente a 
observação dos acontecimentos, a notação dos dados e a sua interpretação (Franks & 
Goodman, 1986; Hughes, 1996). 

Tal como foi dito anteriormente, nos últimos 30 anos o número de estudos 
aumentou significativamente, e ao longo desse tempo as linhas de investigação foram-
se alterando, passando de uma análise de índices físicos para a denominada análise do 
tempo-movimento, através da qual se procura identificar, detalhadamente, o número, 
tipo e frequência das tarefas motoras realizadas pelos jogadores ao longo do jogo, com 
destaque para o estudo realizado no futebol por Reilly & Thomas (1976) e 
posteriormente para uma análise das habilidades técnicas (Dufuor, 1989; Partridge, & 
Franks, 1991; Mesquita, 1998; Hoff & Haaland, 1999) citados por Garganta (2001). 

Contudo a análise das habilidades técnicas, mostrou que os resultados destes 
estudos de forma isolada poderão fornecer uma imagem deturpada da performance, 
uma vez que não são consideradas variáveis importantes (Borrie, et al., 2002; Hughes 
& Bartlett, 2002; Volossovitch, 2005). Esta visão é apoiada por Gréhaigne (1989), 
Dufuor, (1993) e Garganta (1997), citados por Garganta (2001), afirmam que é 
necessário considerar a dimensão técnica em relação com os condicionalismos táticos, 
não pode perfilar per se os traços dominantes do jogo.  

Por isso, e a fim de produzir estudos que permitam uma representação mais fiel 
da performance (Borrie, et al., 2002), os investigadores têm centrado a sua atenção 
sobre a análise dos comportamentos de ordem táticas, que têm vindo a constituir-se 
como uma das principais linhas de investigação nos jogos desportivos, sendo o enfoque 
principal da investigação colocado nas acções do jogo, com o intuito de se detetar 
padrões de comportamento estáveis por parte de jogadores e equipas (Garganta, 2007), 
citado por Sarmento (2012). 

A análise de jogo é uma área em constante crescimento e desenvolvimento, 
tanto nos conceitos que são investigados como nos métodos utilizados para 
analisar/investigar um jogo tão complexo como o futebol. Segundo Garganta (2001), o 
primeiro método de análise de jogo foi a técnica “papel e lápis”, onde as observações 
feitas ao vivo eram assistemáticas e subjectivas. Mas para o mesmo autor, com o papel 
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crescente da análise de jogo no rendimento dos jogadores, foi necessária uma evolução 
e inovação gradual dos sistemas de análise utilizados, juntando a esse facto a crescente 
profissionalização das equipas de alta competição. Maiores recursos financeiros e 
evolução tecnológica levaram a que a informática substitui-se as técnicas manuais, 
permitindo assim uma recolha de dados mais rápidas e em maior volume, assim como 
um acesso mais rápido aos dados recolhidos (Grosgeorge, 1990 citado por Garganta, 
2001). Outro factor que segundo Vázquez (2012) contribuiu fortemente para o 
investimento na análise de jogo no futebol contemporâneo prende-se com o facto de a 
necessidade de obter o máximo rendimento competitivo determina que treinadores e 
investigadores se esforcem diariamente em aprofundar o conhecimento exaustivo do 
conjunto de variáveis e/ou componentes que caracterizam internamente o jogo. 

Para Garcia e Claramunt (2007), citado por Vázquez (2012), na actualidade 
existem diversas ferramentas informáticas especificamente desenhadas e que, com um 
maior ou menor grau de “cientifismo”, permitem levar a cabo sessões de análise dos 
jogos baseadas em metodologias do tipo descritiva e em alguns casos do tipo inferencial 
ou sequencial (Nacsport, Digital Video System, Amisco, Match Vision, Goalseaker, Sport 
Code, Videostat, etc.).  

Mas apesar deste “cientifismo” que o autor anterior nos fala, Lago (2008), citado 
por Pedreño (2014) relembra-nos de algo que não podemos dissociar da análise de 
jogo: A análise de jogo desde a sua lógica convencional baseia-se em opiniões. As 
opiniões não são certas nem erradas, as investigações cientificas sim. A diferença entre 
ambas não está no objecto de estudo, é o mesmo nos dois casos, e tão pouco no 
método. O que confere às ciências do desporto, o seu nome é o uso de procedimentos 
de investigação validados e aceites. Sem este conteúdo metodológico, sobra só o 
desporto e relega-se ao âmbito da opinião. 

Em baixo encontra-se uma listagem cronológica que permite uma noção da 
evolução cronológica da análise de jogo e os métodos usados por Garganta (2001): 

1) Sistemas de notação manual com recurso à designada técnica de papel e 
lápis (Reep & Benjamin, 1968). 

2) Combinação de notação manual com relato oral por dictafone (Reilly & 
Thomas, 1976). 

3) Utilização do computador à posteriori da observação, para registo, 
armazenamento e tratamento de dados (Ali,1988). 

4) Utilização do computador para registo dos dados em simultâneo com a 
observação, em directo ou em diferido (Dufour, 1989). 

5) A introdução de dados no computador através do reconhecimento de 
categorias veiculadas pela voz (voice-over) é um sistema que tem vindo a 
ser desenvolvido (Taylor & Hughes, 1988) e que segundo Hughes (1993), no 
futuro poderá facilitar a recolha de dados, mesmo a não especialistas. A 
utilização do CD-Rom, para aumentar a capacidade de memória para 
armazenamento dos dados, é outra das possibilidades a explorar (Hughes, 
1996). 

6) O sistema mais evoluídos que se conhece dá pelo nome de AMISCO e 
permite digitalizar semi-automaticamente as acções realizadas pelos 
jogadores e pelas equipas, seguindo o jogo em tempo real e visualizando 
todo o terreno de jogo. Com base na utilização de 8,10 ou 12 câmaras fixas 
é possível monitorizar e registar todas a actividade dos jogadores 

 
Apesar de hoje estarmos numa era onde a tecnologia é bastante acessível, 

sistemas com o AMISCO, PROZONE, são bastante caros e incomportáveis para grande 
parte das equipas profissionais. Como tal, estas recorrem a outras ferramentas e a tipos 
de análise menos complexas e mais subjectivas. Segundo Vázquez (2012) podemos 
identificar quatro formas fundamentais de análise: análise visual, análise notacional, 
análise baseada em vídeo e análise baseada na tecnologia informática. Sendo que 
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mesmo a um nível de topo, os analistas utilizam as formas mais básicas de análise para 
a construção dos seus relatórios. 

Formas Características Limitações 

Análise 
visual 

 

 
 
Supostamente é a mais antiga e básica 
forma de análise de jogo em futebol. 
Baseia-se unicamente na habilidade, 
experiência e memória do analista, 
investigador ou treinador. 

Representa um modo de análise 
subjetiva influenciado pelos 
preconceitos e perceções 
pessoais do observador. 
A fiabilidade da análise é 
reduzida, devido à não utilização 
de meios e métodos específicos 
para o registo de 
acontecimentos em jogo. 

Análise 
notacional 

Supostamente é a evolução do 
procedimento anterior, sendo menos 
dependente da capacidade de memória 
do observador. 
Baseia-se na anotação em tempo real 
(“lápis e papel”), de acontecimentos 
básicos que se sucedem durante os 
jogos para uma posterior análise e 
revisão mais detalhada pós jogo. 

 
Tal como no caso anterior, é 
feita a análise de jogo em tempo 
real, o que pode comprometer a 
fiabilidade e precisão da 
informação registada. 

Análise de 
vídeo 

Baseia-se em uma análise de jogo a 
partir de uma gravação prévia do jogo, 
e onde a possibilidade de ver várias 
vezes os principais eventos do jogo, 
permite levar a cabo uma análise mais 
objectiva, precisa e fiável por parte do 
observador/investigador. 
A gravação dos eventos do jogo, uma 
vez categorizados e avaliados, são uma 
fonte interessante de informação para 
os jogadores. 

Se o vídeo do jogo for 
previamente editado e 
estruturado em diferentes 
categorias de 
sequências/eventos, fica-se com 
um meio pouco flexível e linear, 
obrigando o observador a ver 
partes do jogo pouco 
interessante e irrelevantes. 

Análise 
baseada na 
tecnologia 
informática 

É a forma mais avançada, precisa e 
objectiva de analisar o jogo, permitindo 
obter informação do mesmo, tanto de 
natureza qualitativa como quantitativa 
Permite o armazenamento de grandes 
quantidades de informação, assim 
como uma fácil e ágil organização e 
recuperação da mesma por parte do 
treinador/investigador. 
Baseia-se numa gravação digital do 
jogo e uma posterior transmissão do 
mesmo para um programa informático 
especificamente configurado para 
analisar os principais factores que 
influenciam o rendimento de uma 
equipa e/ou jogador. 

Requer um processo, por vezes 
árduo, de aprendizagem e 
familiarização com o software 
por parte do analista. 
O máximo aproveitamento dos 
recursos que este tipo de 
tecnologias oferecem 
dependerá do “talento” do 
treinador/investigador para 
analisar aspectos realmente 
relevantes para o jogo, assim 
como interpretar a informação 
obtida do modo correcto. 

 

Tabela 1 – Tipos de análise utilizados actualmente (adaptado de Vásquez, 2012) 
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2.2.  Análise de jogo no futebol – Para quê, o quê e como 

observar/analisar? 
 

2.2.1. O que é o Scouting? 
 Antes de falar na importância da análise de jogo e de como operacionalizar de 
forma eficiente e rigorosa a mesma, é importante perceber a sua definição. 
 Em Portugal o termo para o processo de ir ver jogos, fazer relatórios para 
entregar aos respectivos treinadores é comumente designado de observação de jogos 
ou análise de jogo, mas essa definição é algo redutora e devido a isso a forma mais 
correcta e universal de denominar esse processo é Scouting. 

Luis Llainz (um dos primeiros analistas espanhóis e trabalhou vários anos no 
Barcelona) citado por Pedreño (2014, p. 43). Define o termo Scouting como o processo 
de análise e aplicação dos seus resultados no treino, nos jogos e no processo de 
selecção de jogadores. 

Ventura (2013, p. 22) define Scouting como “um complemento do próprio 
treinador, ou seja, é através deste processo que o treinador tem acesso a todo o material 
necessário para trabalhar no microciclo, de forma a preparar uma estratégia o mais 
eficiente possível, tendo em conta o adversário e a sua própria equipa”. 

Pedreño (2014, p. 42) refere que o termo Scouting pode ser definido como o 
processo de recolha de informação de diversos parâmetros obtidos quer durante os 
jogos quer durante os treinos da própria equipa e dos adversários. Após a fase de 
recolha, o analista através da interpretação e manipulação dos dados obtidos por meios 
tecnológicos, processa-os e divulga-os para o treinador da equipa que fará a última 
seleção da informação para a definição da estratégia para o jogo e o que pretende 
transmitir aos jogadores.  

Dufour (1990) afirma que o Scouting é uma importante parte do jogo, na medida 
em que ajuda na organização da preparação da equipa para a competição. 

Com as definições acima exposta, é possível entender que o Scouting divide-se 
em três áreas principais: observação da própria equipa; observação da equipa 
adversária; selecção/prospeção de jogadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Domínios/áreas do Scouting (adaptado de Ventura, 2013) 

Deste modo é possível verificarmos a presença do Scouting num conjunto 
abrangente de tarefas dentro de uma equipa de futebol. Uma área que está em 
desenvolvimento dentro da observação da própria equipa e tem ganho alguma 
importância é a observação e análise dos treinos. Pedreño (2014, p. 44) utiliza uma 
frase de José Miguel Campos (treinador espanhol) para descrever a sua importância: 
“A gravação e análise de treinos da própria equipa é algo que considero muito 
importante. Fazemos ocasionalmente, sobretudo naquelas tarefas onde se vê 
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fundamentos que definem a nossa identidade e por isso a sua grande importância para 
análise, para ver se cumprem os objectivos”. 

Para além das áreas expostas anteriormente, Albert (1992) citado por Caixinha 
(2004) refere mais duas vertentes em que o Scouting pode ser utilizado, na análise 
individual dos jogadores e na análise comportamental dos árbitros. E Araújo (1994) dá 
outra perspectiva sobre o Scouting, optando por fazê-lo evoluir em duas direcções: o da 
formação/competição e o da competição/profissionalização. 

Independentemente da vertente do Scouting onde se trabalhe, Ventura (2013) 
afirma que o processo de Scouting divide-se em 3 fases: 

 Preparação: Onde se define o que se quer observar, como e onde observar e 
quem vai observar; 
 

 Recolha da informação/observação: Reporta para a observação propriamente 
dita; 
 

 Análise da informação/planeamento: depois de recolhida a informação, é 
analisada e usada para planear o microciclo semanal e para analisar a 
performance dos jogadores. 
 
No futebol profissional actualmente existe um especialista em todas as áreas 

onde é possível influenciar os jogadores, como por exemplo, médicos, fisioterapeutas, 
preparadores físicos, recuperados físicos, nutricionistas, etc., por isso é seguro afirmar 
que um especialista em análise de jogo é essencial numa estrutura profissional de 
futebol, seja ela com menos ou mais recursos financeiros. Mas dentro da análise de jogo 
existem vários especialistas, sendo exemplo disso o que se passa em Inglaterra, onde 
apesar de o termo mais utilizado ser “performance analyst”, este diferenciam-se uns de 
os outros: analista de rendimento (performance analyst) da equipa principal; analista da 
formação/academia; analista de jogadores. 

O autor Pedreño (2014) junta os profissionais na análise de jogo em duas 
categorias, definindo-as de forma simples: 

 

Analista Scouter 

Profissional encarregado de levar a 
cabo funções de análise da própria 
equipa e adversário. Trabalha com 
uma metodologia definida. 

Pessoa encarregue da análise individual de 
jogadores, conhecimento do mercado e 
edição de relatórios para o director 
desportivo ou treinador. 

 

Tabela 2 - Definição dos termos analista e scouter (adaptado de Pedreño, 2014) 

 

2.2.2.  Qual a importância do Scouting? 

O Scouting tem ganho relevância no mundo do futebol e podemos comprovar 
isso pelo aumento do número de estudos nos últimos 20 anos e pela quantidade cada 
vez maior de profissionais especializados na área e que estão presentes nas equipas 
técnicas actuais. 

Pela literatura pesquisada e analisada, pode-se compreender o porquê desse 
aumento de estudos e de profissionais especializados através de três factores: 

 Aumento competitivo das equipas. Segundo Ventura (2013) com a 
constante evolução que o futebol tem vindo a registar, e com a 
aproximação da qualidade competitiva das equipas entre si, torna-se 
fundamental que as equipas de alto rendimento se preparem da forma 
mais eficaz e possível para as competições onde estão envolvidas. Mas 
Sousa (2005) refere que o uso cada vez maior da análise de jogo também 
levou ao aumento qualitativo das equipas pois, o processo de recolha, 
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colecção, tratamento e análise dos dados obtidos a partir da observação 
do jogo, assume-se como um aspecto cada vez mais importante na 
procura da optimização do rendimento dos jogadores e das equipas; 
 

 Limitações que os treinadores encontram na análise do jogo. 
Segundo Wilkinson (1982) citado por Pedreño (2014), a análise das 
prestações dos jogadores e das equipas em futebol realiza-se 
exclusivamente mediante a intuição dos treinadores, o que confere uma 
elevada subjectividade e pouco valor objectivo. Num estudo dos autores 
Franks & Miller (1986), feito com 45 treinadores experts, conseguiram 
demonstrar que não são capazes de descrever os acontecimentos 
ocorridos em 45 minutos de um jogo de futebol, obtendo valores inferiores 
a 45% de respostas certas. Segundo Carling, Williams & Reilly (2005) 
citados por Sarmento (2012), enumera as razões para uma percentagem 
de informação recolhida tão baixa: 1) o ambiente da visualização - os 
treinadores, tal como os espectadores, tendem a seguir a bola e a 
esquecer a informação e as ações que decorrem fora dos locais onde se 
encontra a bola, acrescendo que o seu posicionamento no campo não 
favorece a sua visão); 2) as limitações da memória humana – a memória 
humana é limitada, sendo impossível relembrar todas as ações simples 
que ocorrem durante um jogo, devendo sublinhar-se, igualmente, o facto 
de os treinadores recordarem sobretudo os momentos chave do jogo, o 
que lhes dá uma impressão distorcida da realidade; 3) os pontos de vista 
e preconceitos – alguns treinadores apenas vêm aquilo que esperavam 
ver; 4) os efeitos das emoções, tais como o stress e a raiva, que afetam 
a concentração e podem distorcer a impressão de um treinador sobre o 
jogo; 
 

 Aumentar o conhecimento sobre o jogo. Segundo Sousa (2005) a 
análise de jogo permite conhecer e compreender cada vez mais o jogo e 
os factores que contribuem para a sua qualidade, pois possibilita a 
recolha e identificação de certos traços comuns, contribuindo para a 
edificação de um modelo de jogo e de treino. Garganta (1997) afirma que 
uma equipa de futebol comporta-se como um sistema susceptível de 
manifestar comportamentos que, embora não pré-determináveis, são 
potencialmente antecipáveis. Assim, embora tendo presente de que o 
conteúdo do jogo é incerto e imprevisível, parece clara a necessidade de 
identificar e registar características ou indicadores de qualidade, a partir 
da análise qualitativa e quantitativa dos comportamentos expressos pelos 
jogadores no jogo. 

O Scouting tem uma importância tremenda em três áreas: observação da própria 
equipa; observação do adversário e regulação do processo de treino. Sendo que esta 
última área está inerente às outras duas. Tal como indicam Oliveira (1993) e Oliveira 
Silva (2006) onde afirmam que, aspectos como a análise da própria equipa e a análise 
da equipa adversária parecem constituir-se fundamentais para a regulação do processo 
de treino. Araújo (1995) partilha da mesma linha de pensamento, afirmando que o 
registo e análise prévia da nossa equipa e dos adversários não são só um fundamental 
controlo de produção da equipa que treinamos face aos objectivos apontados, mas 
principalmente a antecipação de eventuais surpresas provocadas pelos adversários. 

Para Sarmento (2012), utilizando citações de Garganta (1998) e Carling et al. 
(2005), refere que o treino dos jogos desportivos colectivos se deve basear, em grande 
parte, nas informações obtidas durante o jogo, visto que depende fundamentalmente do 
estudo e da análise do rendimento evidenciado no mesmo, a sua observação deve ser 
cuidada, por ser através dela que se pode inferir sobre o que se deve melhorar e 
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potenciar no treino. Outros autores reforçam a ideia que a análise de jogo e o treino é 
algo que está intimamente ligado. Lago (2008) reforça a ideia que a análise deve ter 
uma forte presença no trabalho diário, afirmando que algo fundamental na análise de 
jogo é identificar os pontos fortes e fracos da tua equipa, aquilo que pode ser 
desenvolvido. Oliveira (1992) e Garganta (1997) citados por Sousa (2005), afirmam que 
a análise de jogo permite um aporte de informação útil para o treino, aprofundar a 
conceção do jogo, promover o nível de praticantes e de jogo, bem como melhorar a 
preparação das competições. 

A importância da análise de jogo no treino das equipas de alta competição, para 
uma melhor preparação da equipa para a competição pode ser entendida de uma forma 
mais simples através do ciclo de treino apresentado por Carling et al. (2005) onde 
argumentam que o processo de treino compreende um determinado número de fases, 
realçando a importância que adquire a observação e a análise de desempenho como 
parte integrante do mesmo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - O ciclo de treino, destacando a importância da observação e análise (adaptado de 

Carling et al., 2005) 

No que toca à observação da equipa adversária, Lopes (2005) refere que as 
informações recolhidas pelo Scouting acarretam vantagens para o treinador, uma vez 
que o capacita para o desenvolvimento estratégico-táticos de um jogo. O mesmo autor 
citando Green (2000) refere que existe um conjunto de questões de que o futebol de 
alto rendimento não pode dispensar na actualidade: preparar o jogo; aceder a pontos 
fortes e fracos; selecionar tendências e padrões; observar sistemas; incutir confiança na 
preparação; recolher dados detalhados e organizados; criar situações de treino; não ser 
forçado a fazer ajustamentos táticos inesperados. Araújo (1995) partilha de parte das 
ideias de Green, referindo que a análise de jogo, trata de estudar de modo exaustivo 
estratégias condicionantes dos pontos fortes do adversário e vias para a exploração 
eficaz dos seus pontos fracos, sendo o jogo e a competição um fim em si mesmos e o 
adversário…o alvo a abater! 
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2.2.3.  Procedimentos do Scouting 
Anteriormente foi definido o conceito de analista como “Profissional encarregado 

de levar a cabo funções de análise da própria equipa e adversário. Trabalha com uma 
metodologia definida”. Proença (1982), Dan Gaspar (2000) e Green (2000) citados por 
Lopes (2005) entendem que o observador deve possuir certas características para 
desempenhar da melhor forma a sua função: ter disponibilidade (tempo e vontade); 
conhecimento do jogo; ser objectivo na recolha de dados; descrever factos e não 
opiniões; capacidade para comunicar. Mas esta metodologia apesar de definida, deverá 
sofrer alterações dependendo do treinador, tal como refere Dufuor (1993) onde afirma 
que para uma correcta interpretação dos dados provenientes da observação e análise 
de jogo exista um discurso comum entre observadores e treinador.  
 O analista tem como função observar e interpretar o jogo, e sendo que este se 
decide nos “pormenores”, o analista têm de ser capaz de os identificar e transmitir ao 
treinador da forma mais detalhada possível. Pedreño (2014) define as diferenças entre 
ver e observar futebol, diferenciado assim um analista de um simples adepto de futebol 
na tabela seguinte. 
 

Ver futebol Observar futebol 

 Jogador que bate a bola 
parada; 

 Bom ou mau remate; 

 Bola e zona forte; 

 Bola e o que o jogador que a 
tem faz. 

 Lançador e perfil do lançamento (aberto ou 
fechado); 

 Disposição inicial dos jogadores nas bolas 
paradas, remate, espaços e marcações; 

 Evolução dos jogadores em acção de bola 
parada; 

 Bola, zona forte, jogadores e relação entre 
eles; 

 Zona da bola, lado débil, ocupação dos 
espaços por jogadores próximos e 
afastados, decisão do jogador. 

 

Tabela 3 – Diferenças entre ver e observar (adaptado de Pedreño, 2014) 

Gowan (1982) afirma que a análise de jogo deve ser metódica para ser exacta, 
e a maior parte dos treinadores e dos seus observadores auxiliares precisam de alguma 
prática na observação metódica antes de se tornarem eficientes. E para que tal aconteça 
é necessário observar/analisar várias vezes o mesmo jogo e usar diferentes tipos de 
observação. Para Sampaio (1997) citado por Ventura (2013), a observação pode ser 
sistematizada em três vertentes, cada uma delas com as suas características, com 
vantagens para quem observa. Estas vertentes são a observação directa, indirecta e 
mista: 

 Observação directa – Possibilita uma análise in loco do jogo, ou seja, o 
observador desloca-se ao local onde se realiza a competição, onde os 
dados são recolhidos em directo (Contreras & Ortega, 2000). De acordo 
com Sampaio (1997), este tipo de observação revela-se fundamental 
sempre que o treinador pretenda não só ter o conhecimento da forma 
como a equipa adversária actua, como também possuir um 
conhecimento mais detalhado sobre alguns factores inerentes ao 
ambiente onde se desenrola a competição. Dentro da observação 
directa, é usado também o visionamento de treinos, mas que nem sempre 
é fácil realizar, tal como afirma José Morais (coordenador do 
departamento de Scouting do Real Madrid na era Mourinho) citado por 
Luz & Pereira (2011): “A observação de treinos é mais complicada, 
porque nem sempre temos acesso e, além disso, eu, por exemplo, já sou 
conhecido. Não posso ir aos treinos dos adversários porque me podem 
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reconhecer. Mas mandamos sempre alguém que possa fazer 
discretamente essa função”. 
 

 Observação indirecta – Neste tipo de observação, o observador não se 
desloca ao local da competição, tendo possibilidade de realizar a análise 
dos registos dos vídeos das competições. É efectuada uma análise mais 
sistematizada dos sistemas táticos, quer ofensivos quer defensivos, das 
equipas a observar e ao mesmo tempo das características individuais dos 
jogadores. Neste tipo de observação são utilizados meios tecnológicos, 
como por exemplo o vídeo, DVD, o computador e softwares informáticos. 
Com a análise do vídeo do jogo, podem ser recolhidos alguns dados que 
escaparam durante a observação directa. O recurso ao vídeo possibilita 
também que seja realizada uma montagem/edição de vídeo com partes 
selecionadas do jogo para posteriormente mostrar aos jogadores. 

 

 Observação mista – Esta última vertente, recorre ao uso dos dois tipos 
de observação anteriormente citados. Aproveita as vantagens evidentes 
dos outros dois tipos de observação anterior, directa e indirecta de acordo 
com Sampaio (1997). É o tipo de observação mais rigoroso e o que 
permite uma melhor identificação das características do adversário. É 
também segundo os testemunhos recolhidos pelo autor, é o tipo de 
observação que os treinadores mais utilizam. 

Para um conhecimento mais profundo das características do adversário que se 
observa, o analista deve recorrer a outras fontes de informação para complementar a 
sua análise. Teodurescu (1984) e Castelo (1994,1996) citados por Pacheco (2005) 
referem que o conhecimento das características da equipa adversária passa pela 
recolha de dados, utilizando as seguintes fontes de informação: comentários da 
imprensa desportiva; registo do próprio treinador, sobre o desempenho das equipas 
adversárias em jogos anteriores; recolha de informações com treinadores que já 
defrontaram a equipa que nos interessa analisar; recolha de informações através de 
jogadores da própria equipa que já tenham jogado ou que residam na área geográfica 
da equipa a observar. 

Aquando a observação de um jogo, o analista deverá recolher dois tipos de 
dados: qualitativos e quantitativos. A análise qualitativa para Knudson e Morrison (2002) 
citados por Sarmento (2012) é definida como a observação sistemática e julgamento 
introspetivo da qualidade do movimento humano, com a finalidade de fornecer a mais 
apropriada intervenção no sentido de incrementar a performance desportiva. Os 
mesmos autores afirmam que a intervenção na análise qualitativa é entendida como a 
administração de feedbacks, correções ou outras alterações no contexto com o intuito 
de incrementar a performance. Tanto a observação como a intervenção são aspectos 
chaves dentro deste amplo processo da observação qualitativa do movimento humano. 

Os dados qualitativos são considerados o tipo de dados mais valorizados pelos 
treinadores, pois é neste tipo de dados que o relatório de jogo é baseado e onde se 
consegue entender a forma de jogar do adversário e onde segundo Pedreño (2014), o 
treinador deverá encontrar este género de informação: 

 Informação do clube - Trata-se de dar uma série de dados 
sociológicos que contextualizam o clube em questão. Estádio, ano de 
fundação, localidade, orçamento, site oficial, etc. 

 Informação da equipa técnica - Nomes e referências dos 
elementos, se for possível saber a sua trajectória, artigos ou livros 
publicados, modo de comandar a equipa nos jogos, que tipo de 
decisões toma, como é a sua relação com a sua equipas, etc. 
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 Dados do envolvimento - O objectivo deste ponto é, dar informação 
relevante referente ao ambiente que se de desenrola o jogo, se 
jogarmos como visitantes destacar aspectos como: estado do terreno 
de jogo, condições climatéricas esperadas, afluência esperada no 
estádio, etc. 

 

 Resumo global do jogo ou jogos observadores e juntar recortes de 
jornais, artigos da internet, etc. 

 

 Informação individual de todos os jogadores do plantel - Breve 
descrição da posição, trajectória e estatística de cada jogador. 

 

 Análise por sectores - Destacar pontos fortes e fracos, assim como 
jogadores a ter mais em conta. 

 

 Aspectos físicos - Trata-se de comentar de um modo geral, qual foi 
o estado físico da equipa, se houve momentos de baixa de 
intensidade, a intensidade nas acções, distâncias percorridas, etc. 

 

 Aspectos psicológicos - Individuais e colectivos, relação jogador-
treinador, nível de confiança, competitividade, coesão de grupo, etc. 

 

 Sistema de jogo utilizado e variantes - A análise do sistema de jogo 
utilizado pelo adversário é importante, na sua dimensão estrutural e 
funcional. 

 

 Análise da dinâmica de jogo do adversário – Tal como vimos no 
ponto da dinâmico de jogo. 

 
A análise quantitativa ao adversário, que pode integrar dados como por exemplo: 

os golos marcados e sofridos, os cartões que os jogadores têm, a altura do jogo em que 
mais golos marcam ou mais sofrem, os perfis antropométricos os jogadores. Apesar de 
importante não deve ser o foco principal pois como indica Vázquez (2012), em futebol, 
registar estatisticamente a execução de um passe certo por parte de um jogador, apenas 
significa que este aconteceu, não explicando nada da acção e contexto tático onde 
acontece. O treinador deve assim, procurar contextualizar as circunstâncias do jogo 
onde aconteceu esta acção. Para a recolha deste tipo de dados existem inúmeros 
softwares que podem ser utilizados, principalmente numa óptica de utilização ao vivo e 
que tentam de alguma forma contextualizar a acção, respondendo a quatro questões 
que Garganta (2001) considera fundamentais: 

1) Quem executa a acção? 
2) Qual – como e de que tipo – é a acção realizada? 
3) Onde se realiza a acção? 
4) Quando é realizada a acção? 

 
Este género de dados (qualitativos e quantitativos) está mais focado numa óptica 

de observação da equipa adversária, mas está a ser cada vez mais usada para realizar 
análises da própria equipa e onde o género de informação recolhida e interpretada têm 
pontos comuns com a observação da equipa adversária. Pedreño (2014) define os 
seguintes pontos como as vantagens da observação da própria equipa: 

 

 Analisar comportamentos tácticos da equipa e análise da competição. O 
objectivo é a busca de possíveis pontos fortes e débeis (Lago, 2008), 
para potenciar aquilo que fazemos bem, construindo e desconstruindo o 
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nosso modelo de jogo e minimizar aqueles aspectos que fazem a equipa 
vulnerável; 
 

 Avaliação e análise do rendimento físico, técnico e tático da equipa ou de 
jogadores em concreto; 
 

 Analisar atitudes psicológicas, tanto individuais como colectivas, para pô-
las à disposição da equipa técnica e em ocasiões, editar vídeos com a 
ajuda de um especialista para motivar ou trabalhar diferentes aspectos 
psicológicos do futebolista; 
 

 Análise de treinos para avaliar o rendimento e as atitudes da equipa, e 
autoavaliar as tarefas da equipa técnica. Ênfase na análise de tarefas 
globais, que têm como objectivo trabalhar algum princípio ou subprincípio 
do modelo de jogo (Campos, J.; Garcia Toral, M.; Tevenet, L; Sandroni; 
Bianchi; 2013). 

 
Apesar das vantagens da observação da própria equipa que foram anteriormente 

apresentadas, o foco dos analistas será sempre a equipa adversária pois a análise do 
rival, tem como objectivo dotar de informação relevante a equipa técnica para a 
elaboração do plano estratégico semanal, a estratégia operacional, com a pretensão de 
diminuir a incerteza existente no jogo (Costoso, J.M; 2011, citado por Pedreño, 2014). 

Na análise de uma equipa existem vários pontos comuns onde os analistas se 
focam na elaboração de um relatório de jogo. Ventura (2013) realizou entrevistas a 
vários treinadores portugueses e conseguiu resumir os aspectos que os treinadores 
acham relevantes em seis pontos: 

 Modelo de jogo da equipa adversária; 

 Os quatros momentos da dinâmica de jogo, assim como as situações de 
bola parada; 

 As substituições normalmente utilizadas e a sua influência na estrutura e 
dinâmica da equipa; 

 O comportamento da equipa em função do resultado do jogo; 

 A tentativa para definir padrões de rendimento em relação ao local do 
jogo (casa-fora); 

 Caracterização dos jogadores de referência. 

O mesmo autor refere, tendo como suporte os depoimentos que recolheu, que 
para a análise de um adversário são utilizados como base no mínimo 2 jogos. Mas este 
número varia bastante de treinador para treinador como podemos perceber pelo 
testemunho de André Villas Boas (2005) quando era técnico de análise de jogo de José 
Mourinho, citado por Lopes (2005) onde afirma que “para análise de um adversário, 
necessitamos de quatro ou cinco jogos de observação, para perceberemos se aquilo 
que acontece é por acaso ou se trata de movimentos padrão. Sendo que o número de 
jogos observado varia tendo em conta os recursos humanos e materiais disponíveis, 
assim como o nível do adversário/competição”. Lopes (2005) citando Leal (2003) 
demonstra esta variância, referindo que enquanto observador do Leixões Sport Clube, 
para encontrar padrões qualitativos da equipa do Sporting, recorreu à análise de 10 
jogo, de forma a preparar a melhor estratégia para a final da Taça de Portugal, na época 
2001/2002. 
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3. Área 1 - Operacionalização do estágio  
 

3.1. Formação específica 
 

Numa era onde a tecnologia abunda é essencial para um analista ser bastante 
competente na área informática, principalmente nos softwares especializados em 
futebol. Mas o que faz a diferença num analista não é capacidade de saber utilizar os 
softwares disponíveis, mas sim saber observar/analisar o jogo e interpretar o mesmo e 
ter a capacidade de utilizar retirar dos softwares o seu máximo potencial. 

A formação específica nos softwares utilizados pelo Benfica LAB foi contínua ao 
longo do estágio pois o objectivo era adquirir o maior nível de competências, e isso só 
foi possível à medida que a nossa metodologia e grau de inovação foi avançando. 

 

3.1.1. Relatório escrito – diagnóstico 
A principal função do analista é observar jogos, assim sendo um conhecimento 

aprofundado sobre o jogo é necessário mas é ainda mais indispensável saber identificar 
e separar o essencial do acessório e conseguir exprimir isso de forma clara para que o 
treinador perceba. Deste modo as primeiras tarefas que nos foram dadas foram a 
realização de quatro relatórios escritos. Dentro destes, um foi através de observação 
indirecta com recurso a vídeo e os outros três em observação directa, tendo estes 
últimos três um prazo curto de entrega para testar a nossa capacidade de trabalhar 
sobre pressão e síntese de informação. O relatório através de observação indirecta teve 
como propósito principal, perceber qual a linguagem utilizada, a nossa capacidade de 
identificar o que estava errado e o que estava certo, a metodologia que usávamos e 
como estruturávamos o relatório. O feedback sobre esse relatório foi importantíssimo 
pois foi quando tivemos contacto com a linguagem Sport Lisboa e Benfica e percebemos 
o que deveríamos melhorar na nossa produção de relatórios ao longo do estágio. 

3.1.2.  Sports Analyzer 
É uma ferramenta criada pela DSI (Direcção de Sistemas Informáticos) em 

estreita colaboração com o Benfica LAB, que permite fazer animações em 2D. 
Animações essas que são uma parte importante no relatório de jogo. Este software pode 
ser usado aquando das observações directas, para recolher dados quantitativos e 
qualitativos, mas a sua função principal é a seguinte: 

 Realização de desenhos de situações tácticas que são utilizados em 
diferentes partes do relatório como por exemplo: estratégia posicional; 
sistemas de jogo; movimentações ofensivas e defensivas. 

Este software está ligado ao S.I.A.D, que irei explicar mais à frente o que é, de 
modo a que os jogadores e números dos jogadores que são usados nos desenhos 
estejam sempre actualizados. 
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3.1.3.  Edius Pro Grass Valley 6 
É um software de edição vídeo, ferramenta de extrema utilidade para um analista 

pois permite analisar e utilizar o vídeo de acordo conforme o pretendido. Sendo este 
software usado por profissionais das mais diversas áreas dos audiovisuais, comporta 
uma série de funções e opções que para o dia-a-dia de um analista são pouco utilizadas, 
sendo as funções mais utilizadas as seguintes: 

 Permite observar os jogos inúmeras vezes e em velocidades diferentes; 

 Criação de categorias de observação – por exemplo: organização ofensiva; 
organização defensiva; estratégia posicional; 

 Editar o vídeo, colocando sombras, círculos, setas e texto no tempo 
pretendido; 

 Exportação de outros elementos multimédias para acrescentar ao vídeo; 

 Exportação de vídeos em diversos formatos, podendo ser o vídeo completo 
ou clips mais pequenos (por exemplo: só a categoria da organização 
ofensiva). 

Este software é bastante fácil de usar com uma abordagem intuitiva e onde foi 
sendo explorando à medida das nossas necessidades. Este tipo de software é 
indispensável para alguém que deseje fazer análise de jogo, pois permite realizar várias 
funções rapidamente assim como uma organização prática da informação recolhida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.  Datatrax 
O Datarax é o software de tracking, que permite mapear/rastrear todos os jogos 

em tempo real. Este software é apenas utilizado pelo Benfica LAB, pois os direitos de 
utilização do mesmo pertencem ao Sport Lisboa e Benfica S.A.D. É um software similar 
ao AMISCO, com capacidade para retirar uma quantidade enorme de dados de carácter 
tático, técnico e físico durante o jogo. 

O sistema apesar de ser informatizado e até certo ponto autónomo necessita de 
uma supervisão humana permanente de modo a que os dados retirados sejam os mais 
correctos e exactos. O Datatrax encontra-se instalado no Estádio da Luz. A recolha e 
tratamento dos dados divide-se em duas fases: tracking e repair. Após estas duas fases 

Figura 4 – Interface Edius 6 
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é elaborado um relatório que é entregue à equipa técnica e a elementos da área da 
fisiologia do Benfica LAB. 

A fase de Tracking dá-se no dia de jogo onde são convocados vários 
colaboradores, sendo cada um responsável por 2 a 3 jogadores e a sua função é garantir 
que os jogadores são detectados pelo software, corrigindo rapidamente trocas de 
jogadores e perdas de sinal. Nesta mesma fase de Tracking existem dois analistas do 
Benfica LAB responsáveis pela catalogação dos eventos do jogo em tempo real.  

A fase de Repair é realizada no dia útil a seguir ao jogo no Estádio da Luz por 
um grupo de colaboradores, e que têm como função verificar se houve falhas no 
mapeamento dos jogadores e corrigi-las de modo a que a informação que o Datatrax dê 
seja a maior fiabilidade possível. 

Foi-nos dada formação específica nas duas fases do processo pelo analista 
responsável pelo Datatrax, uma vez que tínhamos como função participar em ambas as 
fases ao longo do estágio. 

 

3.1.5.  Filmagem em plano aberto 

A filmagem em plano aberto é essencial para uma análise mais eficaz e correcta, 
pois permite recolher informações que não se consegue com a observação indirecta 
usando a filmagem da televisão. A filmagem em plano aberto permite recolher 
informação fora do centro de jogo com mais facilidade, assim como proporciona uma 
melhor qualidade de imagem e reconhecimento facilitado dos jogadores aos 
observadores. 

Conseguir filmar em plano aberto com a qualidade exigida pelo Benfica LAB é 
algo complexo de conseguir e que deve cumprir certos pontos chaves, de modo a que 
a análise seja facilitada: 

 A colocação da câmara deve ser o mais central possível e num plano 
elevado de modo a conseguir captar o máximo de informação; 
 

 O zoom deve ser utilizado de forma adequada e consoante a fase de jogo e 
posicionamento da bola, sendo utilizado mais zoom em situações de bola 
parada e quando a bola está no corredor lateral contrário à câmara. O zoom 
in ou out deve ser feito de forma gradual para que a imagem não fique 
desfocada e a filmagem possa ser visionada com mais clareza; 

 

 A análise dos esquemas táticos é algo vital, com tal quando ocorre um 
canto/livre é essencial captar quem vai bater o canto, o posicionamento dos 
jogadores fora da área e que dão equilíbrio e a movimentação dos jogadores 
que se encontram dentro de área assim como as zonas que atacam. 

Deve-se ter em atenção outros pontos como: a câmara deverá ser de alta 
qualidade (definição HD é obrigatório); o tripé deverá ser montado correctamente para 
que não fique torto e prejudique a qualidade de imagem; o formato do vídeo (ex: Avi, 
Wmv, Mp3) sendo que a imagem deverá ser sempre 16:9. 

A filmagem em plano permite ao analista, uma análise mais global da equipa 
pois o seu foco não é simplesmente a bola mas sim a organização das duas equipas. 
As imagens seguintes mostram as diferenças entre uma filmagem a plano aberto 
realizada pelo Benfica LAB e uma filmagem da transmissão televisiva. 
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3.2.  Outras formações 

 

3.2.1. Photoshop e GIMP2 

A nossa formação com esta ferramenta de edição de imagem foi realizada ao 
mesmo tempo que a usávamos uma vez que foi necessário auxiliar o Benfica LAB a 
tratar imagens referentes ao trabalho de força realizado pelo departamento de 
Fisiologia, para que estas fossem inseridas no S.I.A.D. 

Esta formação relevou-se essencial para o nosso trabalho de analistas pois 
permite um tratamento de imagem mais eficiente e esteticamente mais apelativo, seja 
para o relatório escrito como em vídeo. 

 

3.2.2. S.I.A.D 
O S.I.A.D (Sistema de Informação de Análise Desportiva) tal como o Sports 

Analyzer foi criado em conjunto pela DSI e o Benfica LAB. Esta base de dados funciona 

Figura 5 e 6 – Comparação entre filmagem em plano aberto (1) vs filmagem televisiva (2) 

1 

2 
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como uma base de dados que é usada pelos departamentos do Benfica LAB, sendo que 
para a Área de Observação e Análise, têm os seguintes objectivos: 

 Albergar informação quantitativa e qualitativa sobre jogadores – peso, 
altura, trajecto desportivo, pé dominante, etc.. E uma pequena análise 
qualitativa que entra no relatório, onde são descritas as suas características 
técnicas, táticas, físicas e psicológicas; 
 

 Albergar informação sobre equipas – Constituição do plantel, treinador, 
informação sobre o clube, entre outros; 

Nesta base de dados encontram-se todos os relatórios realizados em épocas 
anteriores, assim como o template para a criação de relatórios de forma mais facilitada. 
A formação específica nesta base de dados permitiu participar na actualização da 
informação sobre jogadores e equipas que é inserida no sistema. 
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3.3. Tarefas operacionais principais 
 

Um analista de jogo realiza uma variedade enorme de tarefas relacionadas com 
o jogo, com o intuito de aumentar a performance do jogador e das equipas. Sendo que 
as tarefas que serão apresentadas são representativas do trabalho realizado por um 
analista de jogo profissional durante uma época desportiva. 

Estas tarefas foram aquelas que tiveram mais relevância e as que foram 
realizadas mais vezes durante o estágio, representando de forma simbólica o trabalho 
dos analistas internos durante uma época desportiva.  

Devido à confidencialidade por nós assumida no início deste estágio, não será 
possível detalhar toda a informação sobre cada tarefa nem ilustrar as mesmas. De referir 
que todas as tarefas realizadas por nós foram entregues aos orientadores de estágio do 
Benfica LAB para análise e discussão posterior. 

 

3.3.1. Observação de adversários in loco 

A observação de adversários in loco foi uma das tarefas principais e com maior 
grau de exigência no estágio, pois para cada observação directa era necessário elaborar 
um relatório de jogo da equipa observada, muitas vezes recorrendo apenas às 
informações recolhidas in loco. Apesar de termos acesso ao vídeo do jogo em maior 
parte dos jogos, seja por filmagem em plano aberto ou filmagem televisiva, o objectivo 
era não utilizar tal ajuda, para que o relatório fosse elaborado puramente baseado na 
nossa observação directa. 

Este relatório tinha de ser entregue aos orientadores num prazo estabelecido, 
assim como um balanço da observação, com uma breve de descrição do processo de 
observação (logística). Ao longo do estágio efectuei as seguintes observações: 

 

 Gil Vicente x Vitória de Guimarães (Jogo Amigável); 

 Paços de Ferreira x Porto (Primeira Liga); 

 Cinfães x Estarreja (Campeonato Nacional de Seniores); 

 Farense x Sporting B (Segunda Liga); 

 Belenense x Braga (Primeira Liga); 

 Académica x Vitória de Setúbal (Primeira Liga). 

 

Logística 

A observação directa com filmagem em plano aberto é a forma principal de 
observação, pois permite uma maior recolha de informação e posterior análise. No 
entanto filmar o jogo nem sempre é possível devido a questões políticas, muito difíceis 
de contornar, sendo nesse caso usado o filme da transmissão televisiva. O jogo 
observado é previamente escolhido, sendo o factor casa/fora e o factor distância 
importante para a escolha do mesmo, pois é necessário ter em conta as despesas e 
desgaste do analista neste tipo de observações. 

Elaboração do relatório e balanço 

O relatório era realizado pelo estagiário responsável pela observação, sendo que 
a estrutura e parte estética do relatório era definida pelo estagiário. No entanto havia 
pontos em comum entre todos, tais como: os cinco momentos de jogo; caracterização 
individual de jogadores; caracterização do sistema de jogo; breve descrição dos pontos 
fortes e fracos; informações adicionais, tais como a ficha de jogo. 

No balanço logístico era descrito todo o processo que se inicia em Lisboa e 
acaba no ponto de observação. Focando-se no procedimento de requisição do 
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automóvel, ao procedimento de levantamento de bilhetes/convites, entre outros. Sendo 
exposto também dificuldades que possam ter sido sentidas no acto da observação em 
si. 

Esta tarefa permitiu perceber todos os processos inerentes a uma observação in 
loco, assim como as metodologias de observação de cada observador do Benfica LAB 
quando a filmagem do jogo não era possível. Esta tarefa revelou-se de enorme valor, 
pois durante os tempos mortos do jogo e após o jogo (quando as observações 
implicavam uma viagem longa) existia uma troca de ideias e de informações entre nós 
estagiários e os analistas, permitindo compreender e comparar o que eles observam e 
o que nós conseguíamos observar. 

 

3.3.2. Observação e relatório de jogos do Sport Lisboa e Benfica B 

e adversários 
 

Tal como foi dito anteriormente as primeiras tarefas foram a realização de quatro 
relatórios, sendo um deles sobre a equipa principal e os restantes sobre a equipa B. 
Estes relatórios resultaram da observação directa e tiveram como base jogos de treino 
da equipa B no Caixa Futebol Campus. Consistiram em versões menos elaboradas e 
com prazos de entrega mais curtos, incidindo sobre a própria equipa. Foi também nestes 
jogos onde tivemos o primeiro contacto com a filmagem em plano aberto, tanto para 
perceber como era feita, como para a experienciar. 

Mas a tarefa principal que nos foi proposta relativa à observação da equipa B, 
foi realizar observações da própria equipa e dos adversários em alguns jogos em casa, 
assim como elaborar relatórios numa primeira fase escritos e numa fase mais avançada 
juntar um relatório de vídeo com consequente apresentação aos orientadores. Devido 
ao número reduzido de observações directas realizadas por cada estagiário (seis), esta 
tarefa revelou-se importante para uma evolução mais rápida como analistas e 
conhecimento mais profundo da equipa B e Segunda Liga. 

Esta tarefa era realizada sempre por dois estagiários, sendo um responsável 
pela observação da própria equipa e outro pela observação dos adversários, isto 
permitia uma maior divisão de trabalho, partilhar informações e metodologias de 
observação e formas de analisar o jogo.   
 

Análise à própria equipa 

Na análise da própria equipa o objectivo era identificar, analisar e interpretar os 
pontos fortes e fracos da equipa. Deste modo foi possível verificar os aspectos que 
foram sendo melhorados e os que continuaram a ser mal executados ao longo do tempo, 
mais precisamente de Setembro a Abril. 

Um dos objectivos desta tarefa foi tentar perceber se a equipa apresentava um 
modelo de jogo consistente ao longo das semanas e se este tinha relação com o modelo 
de jogo da equipa principal. Um facto interessante nesta tarefa, foi poder entender 
algumas pequenas modificações realizadas de jogo para jogo, consoante o que estava 
presente no relatório de jogo do adversário. 
 

Análise do adversário 

Este tipo de análise foi um pouco diferente das que fazíamos nos relatórios sobre 
os adversários para a equipa principal pois aqui o jogo com o Benfica já tinha sido 
disputado. Deste modo a análise passava mais por perceber se os seus pontos fortes 
tinham sido neutralizados e os pontos fracos explorados, tendo em conta o que tinha 
sido apontado no relatório.   
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Relatório escrito e vídeo 

As análises realizadas aos jogos previamente definidos foram sempre realizadas 
em grupos de dois tendo sido observadores, no total, seis jogos. Desses jogos foram 
realizados seis relatórios escritos (Académico de Viseu, Tondela, Moreirense, Santa 
Clara, Leixões e Oliveirense) sendo que os jogos com o Oliveirense e Santa Clara foram 
realizados relatórios vídeos e os relatórios foram apresentados aos orientadores. 

Esta tarefa foi importante para nós em vários aspectos. Primeiro permitiu 
acelerar a nossa evolução como observadores, melhorando a nossa capacidade de 
observação directa. Segundo permitiu perceber todo o trabalho que envolve elaborar 
um relatório escrito, vídeo e apresentá-lo à equipa técnica. 

O relatório escrito era algo semelhante ao realizado aquando as observações in 
loco, mas devido a um prazo de entrega maior foi possível acrescentar informações. O 
relatório elaborado para a equipa do Benfica B, continha os seguintes conteúdos: 

 Plantel, Equipa Tipo e Classificação; 

 Ficha de Jogo; 

 Caracterização Geral – Pontos fortes e pontos fracos; Características 
gerais do modelo de jogo da equipa; 

 Organização Ofensiva – Descrição e ilustração de cada fase de jogo; 
Identificação e análise dos pontos positivos e negativos; 

 Organização Defensiva – Descrição e ilustração de cada fase de jogo; 
Identificação e análise dos pontos positivos e negativos; 

 Transição Ofensiva e Defensiva – Reacção à perda e recuperação de 
bola; Descrição dos comportamentos adoptados; 

 Esquemas Táticos – Identificação e análise da movimentação; 
Comparação do relatório pré-jogo de estratégia posicional com o 
realizado em jogo; 

 Network Analysis – Análise e identificação das preferências de passe 
e tendências da equipa; Relacionar com aspectos táticos do jogo; 

 Ficheiro de Perdas e Recuperações de bola – Análise e Ilustração das 
perdas e recuperações de bola colectivas e individuais; 

 Destaques Individuais – Identificação dos jogadores em destaque de 
forma positiva e negativa; Descrição breve das acções positivas e/ou 
negativas dos jogadores; 

O relatório de vídeo permite uma visualização mais fácil, dinâmica e rápida da 
informação presente no relatório escrito. O relatório vídeo pode-se entender como sendo 
a versão resumida do relatório escrito, pois a informação nele presente deve ser clara e 
sucinta. Em relação ao relatório escrito eram retirados os pontos do Network Analysis e 
Ficheiro de perdas e recuperações de bola, pois o relatório de vídeo era puramente 
qualitativo. 

 

3.3.3. Análise e relatório sobre estratégia posicional 
Esta foi a tarefa que mais tempo nos ocupou, pois para cada adversário era 

necessário observar vários jogos para ser possível identificar um padrão de 
movimentações nas bolas paradas. As bolas paradas são um momento de jogo cada 
vez mais decisivo e a capacidade de identificar os pontos fortes e fracos do adversário 
neste tipo de situações pode ser crucial para um desfecho positivo. 

Para a análise da estratégia posicional era usado vídeo, sendo que esta focava-
se em quatro pontos: cantos; livres frontais e laterais; lançamentos laterais e penáltis. 
Após a análise dos vídeos, cada esquema táctico existente no jogo é desenhado 
utilizando o software Sports Analyzer e gravado automaticamente no S.I.A.D. e no PC 
para posterior utilização. A segunda fase da análise da estratégia posicional consiste na 
elaboração de um relatório escrito, que se encontra dividido nos quatro pontos 
anteriormente referidos, sendo ainda divididos em ofensivos e defensivos. Neste 
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relatório escrito era essencial usar a linguagem definida pela equipa técnica e Benfica 
LAB, assim como detalhar o mais possível as movimentações/posicionamentos de cada 
jogador. 

Durante o estágio fui responsável pela análise e elaboração de um relatório de 
estratégia posicional dos seguintes adversários (não estão incluídos os relatórios 
realizados nos jogos observadores da equipa B referidos no ponto anterior): 

 Gil Vicente; 

 Paços de Ferreira (primeira e segunda volta); 

 Braga B; 

 Moreirense; 

 Cinfães; 

 Santa Clara (primeira e segunda volta); 

 Covilhã; 

 Braga (primeira e segunda volta); 

 Oliveirense; 

 Rio Ave; 

 Feirense (primeira e segunda volta); 

 Farense (primeira volta – apenas Sports Analyzer e segunda volta); 

 Marítimo B; 

 Setúbal (apenas Sports Analyzer); 

 Leixões; 

 Marítimo; 

 Penafiel; 

 Porto (apenas Sports Analyzer); 

 Belenense; 

 PAOK; 

 Nacional; 

 Tottenham (apenas Sports Analyzer); 

 Porto B; 

 AZ Alkmaar. 

Sendo esta tarefa de importância máxima, o número de jogos observados de 
cada adversário era grande e isso implica um dispêndio de horas de trabalho elevado. 
Sendo esta tarefa realizada utilizando maioritariamente a observação indirecta, através 
de jogos transmitidos na televisão, a qualidade de imagem e o tipo de filmagem nem 
sempre ajudavam a uma identificação fácil dos jogadores e dos movimentos realizados. 
Para tentar superar tais dificuldades, tentávamos utilizar características secundárias tais 
como cores das chuteiras ou características físicas para identificar os jogadores. 
Aquando a realização de uma observação directa, a identificação de todos os jogadores 
e movimentos realizados é algo difícil de fazer, pois é necessário ter capacidade de 
observar e anotar apenas os aspectos relevantes. Neste ponto foi possível verificar a 
importância de uma filmagem em plano aberto para a análise de jogo.  

3.3.4. Análise de sistemas de jogo e equipas tipo 
Esta foi uma das tarefas que nos foi proposta num fase inicial de estágio e que 

foi realizada até ao final do mesmo e que consistiu na criação de uma base de dados 
em Excel, onde semanalmente eram inseridos os seguintes dados sobre todos os 
jogadores das equipas profissionais portuguesas (Primeira e Segunda Liga) e sobre os 
adversários nas competições europeias: 

 Minutos jogados; 

 Jogos jogados; 

 Cartões amarelos; 

 Cartões vermelhos 
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Estes dados eram recolhidos, pois para cada adversário era necessário definir 
uma equipa tipo, que consiste nos onze jogadores mais utilizados e dispô-los no sistema 
de jogo utilizado pela equipa. Esses dados depois de tratados eram transportados para 
um documento escrito, que incluía também referências a jogadores lesionados e 
castigados, assim como possíveis alterações na equipa tipo tendo em conta os últimos 
jogos. Os dados enviados no documento escrito eram depois inseridos no S.I.A.D., para 
serem utilizados como parte integrante no relatório de jogo. Em anexo segue um 
exemplar desse documento (anexo 1). 

A análise de sistemas era feita recorrendo a vídeo e a observações directas, 
sendo estas últimas realizadas no Caixa Futebol Campus em jogos da equipa B, tendo 
como objectivo a confirmação da equipa tipo e sistemas de jogo utilizados pelo 
adversário e análise de sistemas da própria equipa, identificando alterações conforme 
momentos críticos de jogo (golos, substituições, resultado). 

 

3.3.5. Datatrax 
Esta tarefa tinha um carácter cíclico pois a ordem com que os estagiários iam ao 

Tracking e ao Repair era rotativa, no entanto esta rotatividade poderia ser alterada. Tal 
como foi dito anteriormente o Datatrax divide-se em dois momentos: Tracking e Repair. 
Sendo nossa obrigação participar nas duas, no entanto após o Repair, o relatório 
Datatrax necessita de ser compilado e para isso têm de haver um terceiro momento de 
análise de informação por parte do analista responsável pelo software. Os estagiários 
tinham como função ajudar nessa análise da informação, elaborando um documento de 
perdas e recuperações de bola do Benfica. Para desempenhar tal função, foi-nos dada 
formação sobre o conceito de perda e recuperação de bola utilizado pelo Benfica LAB. 

O Tracking é a primeira tarefa a ser feita, com os jogadores a serem rastreados 
em tempo real. O software poderá ter falhas e como tal são necessários colaboradores 
para corrigir tais falhas o mais rapidamente possível, algo que nem sempre é possível. 
As duas áreas do Datatrax estão interligadas, logo um mau Tracking irá resultar num 
Repair mais demoroso e difícil de realizar. 

O Repair é realizado no dia útil a seguir ao jogo por um grupo de colaboradores 
que pode ou não incluir elementos do Tracking, estando os estagiários presentes em 
ambas as fases. Esta fase consiste em rever o jogo para todos os jogadores utilizados, 
e verificar se em algum momento houve trocas de sinal entre jogadores, algo comum 
nos esquemas tácticos e aglomerados de jogadores (ex: festejos de golos) ou perda de 
sinal, que pode acontecer quando um jogador sai das quatro linhas ou devido a algum 
problema de ordem informática.  

Nas tarefas relacionadas com o Datatrax fui chamado para os seguintes jogos: 

 Paços de Ferreira; 

 Belenenses (apenas Tracking); 

 Olympiakos; 

 Braga; 

 Gil Vicente; 

 Sporting (apenas Repair); 

 PAOK; 

 Académica; 

 Porto. 

Para além das duas tarefas anteriormente referidas, no segundo dia útil seguinte 
ao jogo era realizado e finalizado o relatório Datatrax, sendo nossa tarefa ajudar na 
elaboração do mesmo, realizando a matriz de perdas e recuperações de bola. Esta 
matriz é realizada com recurso ao vídeo do jogo, onde são apontadas as perdas e 
recuperações de bola individuais ao longo do jogo de modo a identificar qual o jogador 
que perdeu e recuperou mais bolas e ainda a zona onde foram perdidas e recuperadas 
as mesmas. 
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3.3.6. Análise individual de jogadores 
A análise individual de jogadores era algo que não estava planeado ser realizado 

por nós, mas devido ao nosso trabalho, os orientadores decidiram colocar-nos mais um 
desafio. Esta tarefa dividiu-se em duas partes: análise de jogadores adversários e 
análise de jogadores da própria equipa. 

A primeira parte da tarefa foi focada na análise de jogadores adversários, onde 
nos foi pedido para analisar e editar vídeos de dois jogadores. 

A segunda parte da tarefa prolongou-se ao longo de alguns meses, com o intuito 
de caracterizar acções padrão do modelo de jogo do Benfica em determinadas posições. 
Foram caracterizadas três posições da linha defensiva e uma posição do meio campo. 

Em qualquer das três posições o processo de caracterização realizou-se da 
seguinte forma: 

1. Entrega do vídeo do jogador por parte dos orientadores – Este vídeo 
vinha previamente cortado, tendo este em média uma duração de 3 horas; 

 
2. Criação de categorias macro das acções realizadas – Estas categorias 

eram alteradas conforme a posição a ser analisada; 
 

3. Criação de um documento em Excel com as categorias criadas no 
ponto 2, mas acrescentando mais detalhe às mesmas (categorias 
micro) – Este processo foi realizado apenas uma vez, sendo usada uma 
versão alterada do mesmo documento; 
 

4. Análise do vídeo e edição do mesmo – Corte do vídeo em clipes que 
foram inseridos em cada categoria macro criada 

 
5. Segunda análise do vídeo – Esta foi feita dentro de cada categoria macro 

e onde cada clipe representa uma acção, que é inserida no documento Excel 
criado de forma quantitativa; 
 

6. Análise e identificação de qual a acção mais repetida dentro de cada 
categoria micro; 

 
7. Selecção de clipes de vídeo e criação de um vídeo, que demonstre as 

acções mais repetidas dentro de cada categoria macro e micro; 
 

8. Criação de um documento final em Word a indicar quais as acções mais 
repetidas tendo numa pasta em anexo os vídeos produzidos para uma 
melhor percepção da informação descrita. 

 

 

 

3.4. Tarefas operacionais complementares 
  

A função do analista não deve ser só analisar jogos e jogadores adversários e 
da própria equipa, este têm de se manter actualizado em termos de conhecimento sobre 
o jogo, uma vez que é necessário ter conhecimento de novas tendências no futebol caso 
elas sejam necessárias identificar. Por este motivo foi-nos pedido para realizar um 
conjunto de tarefas importantes, mas com um carácter secundário em relação às 
descritas anteriormente. 
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3.4.1. Investigação de artigos relacionados com futebol/observação 

e análise 
Tal como foi referido anteriormente, um analista tem de estar sempre a expandir 

o seu conhecimento sobre o jogo. Tendo o mesmo em vista, foi-nos pedido para 
procurar artigos sobre futebol que encaixassem em duas grandes áreas: observação de 
jogo e evolução do jogo. 

Estes artigos não tinham de ser científicos, podendo ser recolhidos em sites 
sobre futebol. Os artigos pesquisados eram colocados numa pasta em formato de Word 
e no documento Excel com a hiperligação, para um acesso mais rápido. 

Cada estagiário era responsável por pesquisar e adicionar à base de dados seis 
artigos (três de cada área) em cada semana. Para poder perceber a dimensão desta 
base de dados e da pesquisa que envolveu, foram recolhidos os seguintes artigos: 

 Observação de jogo: 109 artigos na base de dados; 

 Evolução do jogo: 110 artigos na base de dados. 
 

Dentro desta tarefa foi também pedido que pesquisássemos alguns softwares de 
análise de jogo para ter uma noção do género de softwares existentes e as suas 
capacidades.  

 
3.4.2. Criação de formatação única para relatório escrito e vídeo 

Esta tarefa foi apresentada na mesma altura que nos fui dito que iriamos realizar 
relatórios dos jogos da equipa B. E apesar de cada um de nós já ter uma formatação 
para o seu relatório de observação in loco, era necessário criar uma formatação única 
para o relatório escrito e posteriormente para o relatório vídeo. Esta formatação deveria 
ser algo que todos concordassem, que fosse apelativa esteticamente, de organização 
simples e que fosse capaz de passar a informação de forma clara. Numa primeira fase, 
este modelo de relatório foi apenas usado para as observações da equipa B, passando 
posteriormente a ser utilizado pelos estagiários para as observações in loco. 

A formatação única foi criada e apresentada aos orientadores, sofrendo 
reformulação posterior considerando o feedback obtido. Para além das alterações 
sugeridas pelos orientadores, nós como utilizadores da formatação, fomos alterando a 
mesma, pois a versão inicial previa a colocação de demasiada informação que teve de 
ser retirada. 

A formatação do relatório escrito foi feita em PowerPoint, pois permite uma 
formatação estética mais facilitada e uma organização da informação mais flexível. A 
formatação do relatório de vídeo foi feita usando o Edius 6 e o Photoshop, permitindo 
assim uma grande flexibilidade no que diz respeito à edição de vídeo e imagem.  

 

3.4.3. Catalogação de exercícios de treino 
A catalogação de exercícios de treino surgiu na mesma altura da tarefa de 

pesquisa de artigos relacionados com o futebol. Para a realização desta tarefa, foi-nos 
pedido para elaborar uma ficha de exercício, onde os exercícios catalogados iriam ser 
inseridos. Tal como na formatação única dos documentos para os relatórios, este 
documento deveria ser esteticamente apelativo, simples de interpretar e conter a 
informação necessária sobre o exercício. Esse mesmo documento foi elaborado e 
apresentado aos orientadores, que deram feedback sobre como melhorá-lo. 

Tal como na tarefa da investigação tinham de ser catalogados um número 
definido de exercícios, neste caso quatro por mês para cada estagiário. Esta 
catalogação dividia-se em quatro áreas definidas pelos orientadores: analíticos; 
finalização; jogo reduzido com balizas e jogo reduzido sem balizas. 

Esta tarefa revelou-se bastante gratificante e útil para nós, pois a nossa ficha de 
exercício foi inserida no S.I.A.D. após as necessárias adaptações, passando a ser 
utilizada de forma operacional. 
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3.4.4. Criação de documento de grandes penalidades 
No último mês de estágio e devido ao Benfica estar presente nas meias-finais da 

Liga Europa, foi criado por nossa iniciativa um documento que posteriormente viria a 
funcionar como anexo ao relatório de estratégia posicional e inserido no relatório final 
entregue à equipa técnica. 

Este documento contém informações sobre os executantes mais frequentes, 
como por exemplo, zonas da baliza para onde rematou, se foi bem-sucedido ou não, 
entre outras. Contém também informações sobre o guarda-redes, nomeadamente sobre 
os penáltis que sofreu/defendeu, algumas das suas rotinas antes da grande penalidade, 
entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio 

38 
 

3.5. Controlo e avaliação 
 

3.5.1. Cronograma de planeamento anual 

 

 

Figura 7 – Cronograma de planeamento anual final 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
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3.5.2. Balanço mensal 
A elaboração do balanço mensal tinha como intuito indicar todas as tarefas 

realizadas pelos estagiários ao longo de um mês, para que fosse possível um controlo 

mais facilitado por parte dos orientadores. Este balanço dividia-se em duas partes: 

qualitativo e quantitativo. 

A parte qualitativa era elaborada num documento Word que era preenchido ao 

longo do mês, indicando as tarefas realizadas por cada um e as tarefas que tinham sido 

comuns a todos. Para uma melhor compreensão, encontra-se um exemplar em anexo 

(anexo 2). A parte quantitativa tinha um formato similar ao cronograma mas os meses 

foram substituídos pelos nomes dos estagiários, sendo que em cada tarefa era colocado 

o número de vezes que foram realizadas. Encontra-se um exemplar em anexo (anexo 

3). 
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4. Área 2 - Comparação das distâncias intrassectoriais 

do sector defensivo em situações de finalização: 

Sport Lisboa e Benfica vs Equipas de referência 

europeias  
 

Keywords/Palavras-chaves: Análise de jogo; Futebol; Elite; Processo Defensivo; 
Comportamento Sectorial. 

 

4.1. Introdução 

No futebol existem quatro momentos: organização ofensiva, organização 
defensiva, transição defesa-ataque e transição ataque-defesa. Sendo o primeiro 
momento o que é o maior alvo de estudo por parte dos investigadores, pois são as 
acções com bola que levam ao sucesso, mas apesar dessa importância, seria 
importante estabelecer algum equilíbrio, contribuindo para um maior conhecimento 
sobre o processo defensivo. Uma explicação para o processo defensivo ser um pouco 
descorado poderá residir na seguinte afirmação de Garganta (1997), a supremacia da 
defesa em relação ao ataque no jogo de Futebol é notável, visto que apenas 1% das 
acções ofensivas terminam com a obtenção do golo. Tornando-se assim essencial 
perceber qual o caminho para atingir esse 1%, pois esse 1% é o momento que todos os 
espectadores esperam ver. 

A defesa zonal é a forma mais utilizada para defender no futebol actualmente, 
tendo esta de obedecer a alguns princípios. Para Seno e Bourrel (1989) citado por 
Miranda (2005) esses devem ser os seguintes: 

1. Atenção dos defesas orienta-se para a bola e não somente nos 
adversários; 

2. Toda a equipa como bloco, “defendendo à zona”, mantém-se curta e 
entre a bola e a baliza; 

3. Quanto mais próximo da baliza, menor deve ser o espaço consentido ao 
adversário nas zonas perigosas; 

4. Defesas adaptam-se face aos adversários que se movimentam. 
Garcia Pérez (2002) oferece uma perspectiva mais actual em relação à defesa 

à zona e acrescenta algumas características em relação ao autor anterior: 
1. Ocupam-se zonas próximas ou relacionadas com a posição da bola; 
2. Jogadores orientam a sua movimentação pela posição da bola; 
3. Deve-se reduzir os espaços junto ao portador da bola para induzir que 

passe a um companheiro, com a intenção de se antecipar com o apoio 
dos companheiros da linha e bloquear as linhas de passe próximas; 

4. Defesas movimentam-se em função da bola; 
5. Toda a equipa se movimenta como um bloco para a zona de onde a bola 

está a ser jogada. 
Bangsbo e Pietersen (2002) referem como característica de uma defesa à zona, 

manter uma distância constante entre os membros da equipa que defende. 
Tal como os autores anteriores, referiram a defesa zonal deve funcionar como 

bloco, dando assim bastante importância a uma coordenação entre os vários elementos, 
ocupando o espaço de forma racional. 

Podemos compreender que cada jogador têm a sua área de jogo individual e 
que deve movimentar-se dentro dessa dependendo do posicionamento da bola. 
Segundo Grehaigne et al. (1997) citado por Fradua et al. (2013) isso acontece pois 
diferentes tipos de jogadas que emergem da contínua interligação do jogo e contra jogo 
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produzidas pelas duas equipas apresentam diferentes exigências espácio-temporais 
especificas à localização em campo. 

Posto isto, este estudo visa a comparação das distâncias intrassectoriais do 
sector defensivo em situações de finalização entre o Sport Lisboa e Benfica e 
adversários de referência europeus. Procurando perceber quais as diferenças e/ou 
semelhanças defensivamente entre o Benfica e equipas de topo europeu. 

4.2. Métodos 

 
 

4.2.1. Amostra 

Foram recolhidos dados de 7 jogos realizados pelo Sport Lisboa e Benfica na 
condição de visitado, contra equipas de elite nacional e internacional, participantes nas 
provas da UEFA entre a época 2011/2012 e 2012/2013. Desses 7 jogos foram 
analisadas várias situações de finalização, definidas como acção ofensiva do adversário 
que termina em remate, por parte de ambas as equipas, perfazendo um total de 131 
situações de finalização, sendo que dessas 131, 43 pertenceram ao Sport Lisboa e 
Benfica e 88 aos Adversários. Das 43 situações de finalização do Benfica, 29 foram 
designadas como sendo desenvolvidas nos corredores laterais e 14 no corredor central. 
Em relação ao Adversário, das suas 88 situações de finalização, 40 foram realizadas 
pelos corredores laterais e 48 pelo corredor central Para a recolha destas situações de 
finalização, foram excluídas as seguintes situações: esquemas tácticos e contra-
ataques. 

 

4.2.2. Procedimentos 

 Para observar e recolher essas situações de finalização foi utilizado o software 
Datatrax. Este software é utilizado de forma exclusiva pelo Sport Lisboa e Benfica e 
apenas nos jogos realizados no Estádio da Luz, são utilizadas 8 câmaras que utilizando 
sensores captam o posicionamento dos 22 jogadores presentes no campo em tempo 
real ao longo dos 90 minutos e transmitem-no para um software que se encontra em 
inúmeros computadores. Através desse posicionamento, é possível recolher uma 
quantidade enorme de dados. Em cada situação foram retirados dados relativos à 
distância intrassectorial da linha defensiva da equipa que está a defender durante cinco 
momentos. Foram definidas quatro distâncias como alvo de estudo: Defesa Direito - 
Defesa Central Direito (DD_DCD), Defesa Central Direito – Defesa Central Esquerdo 
(DCD_DCE), Defesa Central Esquerdo – Defesa Esquerdo (DCE_DE) e a largura total 
da linha defensiva (TOTAL). Para além disso, foram também definidos os cinco 
momentos de recolha das distâncias: Momento 0 – jogador contacta com a bola para 
rematar; Momento 1 – 1 segundo antes do Momentos 0; Momento 2 – 2 segundos antes 
do Momento 0; Momento 3 – 3 segundos antes do Momento 0 e Momento 4 – 4 
segundos antes do Momento 0 (recolha das distâncias inicia-se neste momento). Para 
cada uma das 131 situações de finalização, foi recolhido o posicionamento da bola 
(corredor central ou lateral) em três períodos diferentes, no Momento 0 (remate), no 
momento do passe para o rematador (passe) e no Momento 4 (origem da bola), para 
uma posterior definição de que tipo de jogada foi conseguida a finalização, lateral ou 
central. Após a recolha do posicionamento da bola nesses três momentos, a jogador era 
definida como sendo desenvolvida no corredor lateral se em dois dos três momentos 
definidos a bola estivesse no corredor lateral, sendo aplicado o mesmo princípio para 
definir as jogadas como sendo desenvolvidas no corredor central. 

 Após a recolha de todos os dados, estes foram divididos em dois grupos (SLB e 
ADV) pois para a análise de dados apenas foram consideradas as médias de cada 
distância (DD-DCD, DCD-DCE, DCE-DE e TOTAL) a cada momento. 
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4.2.3. Variáveis 
1. DD_DCD; DCD_DCE; DCE_DE; TOTAL – Distâncias médias em metros 

entre dois jogadores da linha defensiva e o total das distâncias médias. As 
distâncias têm por base o posicionamento relativo dos jogadores em cada 
instante, e não as posições iniciais dos mesmos para o jogo. Ou seja em 
determinados casos onde haja troca posicional, o jogador que assume a 
posição de DE pode ser outro jogador da linha defensiva. A distância TOTAL 
é a soma das distâncias entre o jogador mais à esquerda da linha defensiva 
e o jogador mais à direita da mesma. Estas distâncias representam as 
variáveis dependentes do estudo e as restantes variáveis são variáveis 
independentes; 

2. Momento 0, 1, 2, 3 e 4 – Momentos onde foram retiradas as distâncias 
instantâneas; 

3. Jogada – Definição do corredor da jogada, lateral ou central; 
4. Equipas – Sport Lisboa e Benfica (SLB) e Adversários (ADV). 

 
 

4.2.4. Análise de dados 

 Após a recolha e tratamento dos dados, estes foram importados para o IBM 
SPSS Statistics 21 software onde foram analisados. Pretendeu-se analisar o efeito das 
variáveis independentes Equipa (SLB vs. ADV) e Corredor da jogada (central vs. lateral) 
nas distâncias intra-setoriais das equipas. Para tal, utilizou-se a análise de variância 
(ANOVA), com um nível de significância de 5%. 

 

4.3. Resultados 
 

4.3.1. Distâncias médias nos cinco momentos – Comparação entre 
Benfica e equipas europeias 

 Na tabela 4 estão expostos os valores médios para cada distância retirada ao 
longo dos cinco momentos. De referir que o valor no momento 0 é sempre inferior ao 
momento 4, mostrando assim que aquando do momento do remate a linha defensiva 
encontra-se mais junta para poder evitar ao máximo o remate adversário. 
 Não se verificou diferenças significativas (p ˂ 0,05) entre o Benfica e os 
adversários em qualquer uma das distâncias ao longo dos momentos. 
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Tabela 4 – Distâncias médias e desvio padrão da linha defensiva ao longo dos momentos no SL Benfica 

e adversários 
 

 

4.3.2. Distâncias médias nos cinco momentos – Comparação entre 
Benfica e equipas europeias em jogadas pelo corredor lateral 

  
Tendo como base geral para o estudo a tabela acima, foram analisadas as 

diferenças entre as distâncias médias entre o Benfica e os adversários mas apenas para 
jogadas realizadas pelo corredor lateral. Tal como no primeiro ponto, não existiram 
diferenças significativas (p ˂ 0,05) entre as duas equipas em qualquer um dos 
momentos estudados. No entanto existiu um valor quase significante com um valor p de 
0,07 para a distância DCE-DE. O gráfico seguinte demonstra a distância DCE-DE ao 
longo dos cinco momentos observados: 

 
 
 

 
 

Figura 8 - Gráfico comparativo da distância DCE-DE ao longo dos cinco momentos entre o SL Benfica e 

os adversários, em jogadas no corredor lateral 
 
 

 
Momentos 
(Segundos) 

Distâncias 

DD-DCD (m) 
DCD-DCE 

(m) 
DCE-DE (m) TOTAL (m) 

Benfica 

4 11,45 ± 4,61 9,76 ± 4,90 10,64 ± 5,49 31,86 ± 9,88 

3 10,90 ± 4,92 9,93 ± 5,06 9,81 ± 5,61 30,66 ± 9,33 

2 10 ± 4,75 9,59 ± 5,03 8,87 ± 5,36 28,46 ± 8,64 

1 9,25 ± 4,47 9,03 ± 5,2 8,12 ± 5,17 26,40 ± 7,73 

0 8,92 ± 4,24 7,47 ± 4,98 8,32 ± 4,78 24,71 ± 7,52 

Adversário 

4 10,84 ± 5,75 10,40 ± 4,55 10,85 ± 4,62 32,10 ± 8,77 

3 10,47 ± 5,70 9,87 ± 4,38 10,74 ± 4,23 31,10 ± 8,33 

2 9,99 ± 5,66 9,24 ± 4,04 10,46 ± 4,27 29,70 ± 8,04 

1 9,63 ± 5,74 8,53 ± 3,91 9,72 ± 4,33 27,89 ± 7,83 

0 9,15 ± 5,86 7,68 ± 3,64 9,10 ± 4,55 25,94 ± 7,64 
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4.3.3. Distâncias médias nos cinco momentos – Comparação entre 
Benfica e equipas europeias em jogadas pelo corredor central 
 

Foram analisadas as jogadas realizadas pelo corredor central, mantendo os 
mesmos pressupostos anteriores, e acabando por surgir os mesmos resultados. Não há 
existência de diferenças significativas (p ˂0,05) em qualquer uma das distâncias 
comparando as duas equipas. 

 

 

4.3.4. Distâncias médias nos cinco momentos – Comparação entre 
jogada pelo corredor lateral e corredor central 
 

 Nesta análise tanto o Benfica como os adversários foram retirados como 
variáveis, fazendo uma comparação directa entre as jogadas realizados pelo corredor 
lateral e central ao longo dos momentos definidos e tendo como base as distâncias 
recolhidas. Aquando da observação dos resultados foi possível identificar diferenças 
significativas (p ˂0,05) entre as distâncias DCD-DCE e TOTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 e 10: Gráficos demonstrativos das duas distâncias onde se verificaram diferenças 
significativas (p ˂0,05) quando comparadas as jogadas do corredor lateral e central 

 
   

4.3.5. Distâncias médias nos cinco momentos na equipa do Benfica 
– Comparação entre jogada pelo corredor lateral e corredor 
central 
 

 Para esta análise foi apenas utilizada a equipa do Benfica, com o objectivo de 
comparar a dinâmica defensiva para jogadas realizadas pelo adversário no corredor 
lateral e central. Tal como nas análises anteriores, não se verificaram diferenças 
significativas (p ˂ 0,05) em qualquer uma das distâncias em qualquer um dos momentos, 
nem na comparação entre jogadas pelo corredor lateral e central. 
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Figura 11 - Gráfico comparativo da distância DCD-DCE ao longo dos cinco momentos no SL Benfica, em 

jogadas no corredor lateral e corredor central 
 
 
 

4.4. Discussão de resultados e conclusão 
 

Os resultados deste estudo sugerem que as distâncias intrassectoriais em 

ambas as linhas defensivas em qualquer um dos momentos são similares, 

demonstrando assim que no que diz respeito à movimentação transversal em bloco a 

linha defensiva do Sport Lisboa e Benfica encontra-se em linha com as restantes 

equipas europeias. 

Relativamente à comparação das distâncias entre o Benfica e os adversários, 

podemos concluir que a tendência das linhas defensivas é ir encurtando o espaço entre 

si quanto mais eminente se torna o remate (momento 0), como fica explicito pela 

distância total da linha, com o Benfica no momento 4 a ter uma distância total de 31,86 

metros e no momento 0 uma distância de 24,71 metros. Tal acontece nos adversários, 

com uma distância total de 32,10 metros no momento 4 e de 25,94 no momento 0 

 Esta diminuição dos valores ao longo do tempo, está em consonância com uma 

das características das defesas zonais segundo Seno e Bourrel (1989), onde afirmam 

que quanto mais perto da baliza, menor deverá ser o espaço consentido ao adversário 

nas zonas perigosas e vai de encontro aos resultados obtidos por Zubillaga (2013) que 

após estudar o comportamento do conjunto de jogadores presentes em campo (defesas 

e atacantes) concluiu que quando a bola está em zonas perto da baliza defensiva, a 

largura do bloco de jogadores tende a diminuir. Quando comparados os valores da 

distância TOTAL obtidos com os resultados da literatura é possível observar diferenças. 

Castellano (2013) estudou enumeras variáveis relacionadas com o processo defensivo, 

sendo que uma delas era a largura da equipa (inclui jogadores como extremos) onde 

obteve como resultado uma amplitude de 36,8 ±7,0 metros, enquanto no presente 

estudo no momento 4 (bola mais longe da baliza) os valores do Benfica foram de 31,86 

± 9,88 e dos Adversários de 32,10 ± 8,77. Os valores mais elevados do estudo de 

Castellano podem ser explicados pela inclusão dos extremos/médios-alas que jogam 

maioritariamente no corredor lateral. 

O facto de não existirem diferenças significativas em qualquer uma das 

distâncias e em qualquer um dos momentos é justificado pela similaridade de valores 

entre Benfica e Adversário e pela pequena escala de distância. 
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Na comparação anterior foram utilizadas como variáveis as jogadas no corredor 

lateral e central como uma só, sendo que estas foram posteriormente analisadas 

separadamente. 

Em relação ás distâncias médias, mas apenas para jogadas realizadas pelo 

corredor lateral, não foi possível observar diferenças significativas em qualquer uma das 

distâncias em cada momento. No entanto é de referir que na distância DCE-DE, foi 

possível observar um resultado quase significativo com p ˂0,07. É possível observar na 

Figura 10, que o ADV mantêm a distância estável independentemente do momento, mas 

no SLB, existe uma diminuição abrupta do espaço. No entanto após consultar os outros 

gráficos de resultados referentes a estas variáveis, é possível verificar que o SLB diminui 

sempre o espaço rapidamente, assim como o ADV, exceptuando nesta distância. O que 

poderá indicar algum tipo de estratégia defensiva por parte do ADV em relação ao 

extremo direito do SLB:  

No que diz respeito à comparação das distâncias média em cada momento em 

jogadas no corredor central, não foi possível encontra diferenças significativas. Esta falta 

de significância pode ser explicada, pelo aglomeramento de jogadores no corredor 

central e uma diminuição do espaço na zona central e pelo intervalo de valores ser 

reduzido. Nas distâncias DD-DCD, DCD-DCE e DCE-DE o valor máximo para o SLB foi 

de 15,43 metros e o mínimo de 6,35 e na distância TOTAL o valor máximo foi de 30,95 

metros e o mínimo de 23,92 metros. Sendo que para o ADV nas distâncias DD-DCD, 

DCD-DCE e DCE-DE o valor máximo foi de 10,9 metros e o mínimo de 7,15 metros e 

na distância TOTAL o máximo foi de 30,68 e o mínimo foi de 23,63 metros. 

Foram analisada as distâncias em cada momento para as jogadas no corredor 

lateral e central, retirando assim a variável clube e foi possível verificar diferenças 

significativas (p ˂0,01) nas distâncias DCD-DCE e na distância TOTAL entre as jogadas 

realizadas pelo corredor central e lateral. Na distância DCD-DCE isto pode ser explicado 

pelo posicionamento dos defesas centrais bem no corredor central, protegendo assim a 

baliza de um possível remate quando a bola está no corredor central e um valor mais 

elevado no corredor lateral, devido ás dobras e coberturas que o defesa central mais 

perto do lateral do lado da bola terá de fazer, ficando o outro defesa central numa zona 

mais central do campo de forma a interceptar algum cruzamento ou passe. A distância 

TOTAL ser mais curta no corredor central do que no corredor lateral pode ser explicado 

da seguinte forma: em todas as distâncias analisadas como jogadas no corredor central, 

as médias foram menores em todos os momentos do que no corredor lateral. Isto vai de 

encontro a uma das características da defesa zonal apontada por Garcia Pérez (2002) 

que afirma que toda a equipa se movimenta como um bloco para a zona de onde a bola 

está a ser jogada. Sendo que esta característica é levada ao extremo quando a bola 

está no corredor central e próximo da baliza. 

Na última análise realizada, foram comparadas as distâncias apenas na linha 

defensiva do SLB quando a bola estava no corredor central e lateral. Apesar de não se 

terem verificado diferenças significativas, o que demonstra a homogeneidade da 

movimentação da linha defensiva do Benfica independentemente do posicionamento da 

bola, é de realçar a diferença das distâncias entre DCD-DCE, indo de encontra à análise 

anteriormente feita. Tal como na análise anterior também a distância TOTAL apresenta 

valores algo diferente. No entanto as distâncias dos defesas laterais em relação aos 

defesas centrais mantêm-se inalteradas independentemente do corredor onde se 

desenrole a jogada. 

Em futuros estudos, seria interessante verificar a relação da linha defensiva com 

o médio mais defensivo, conseguindo perceber assim as alterações da dinâmica da 

mesma. Outra vertente poderá ser a verificação da profundidade e largura da linha 

defensiva em situações de bola coberta e descoberta. E ainda reconhecer que em 
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futuros estudos é importante que a categorização das situações decorridas no corredor 

lateral seja discriminada em relação ao corredor lateral direito e esquerdo, para evitar 

os elevados valores de variância nas distâncias entre defesas centrais e defesas 

laterais, que podem estar a inibir o aparecimento de outros padrões nos dados 

Apesar de os resultados fornecer algumas informações interessantes que podem 

ser utilizadas em contexto teórico, este apresenta limitações, os resultados são de difícil 

compreensão devido à falta de estudos sobre estas variáveis. A utilização exclusiva de 

jogos disputados no Estádio da Luz, poderá condicionar a forma de jogar de algumas 

equipas e assim influenciar os dados. O facto de a amostra não ser muito grande 

impossibilita uma generalização dos resultados, no entanto a amostra apresentada no 

estudo foi bastante reduzido, devido a problemas informáticos do software Datatrax e 

que não conseguiram ser solucionados a tempo. 
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5. Área 3 - Relação com a comunidade – Organização de 

um evento  

 

5.1. Enquadramento inicial 

No âmbito do relatório de estágio, a Área 3 foca-se na relação dos estagiários 
com a comunidade. Como tal, a ideia proposta por nós foi a organização de um evento 
relacionado com a área de observação e análise de jogo, tendo como público-alvo 
treinadores e observadores/analistas de jogo.  

Considerando a análise de jogo um tema cada vez mais estudado e que 
demonstra cada vez mais interesse pela nova vaga de treinadores de futebol, 
esperávamos que a criação de um evento com a colaboração do Benfica LAB pudesse 
satisfazer alguma da procura que existe por momentos de formação específica sobre o 
tema, de preferência leccionados por analistas de referência no plano nacional. 
Tentando assim demonstrar o trabalho de um analista de jogo no dia-a-dia, 
abrangência/influência da análise de jogo numa estrutura profissional e ainda as 
competências que são necessárias possuir para exercer esta função com a máxima 
competência. 

Juntando a nossa vontade e a recepção positiva dos nossos orientadores de 
estágio em relação à ideia proposta, decidimos começar a planear um evento que seria 
composto por analistas de referência tanto no panorama nacional como internacional de 
forma a proporcionar uma perspectiva mais abrangente possível sobre o tema. Com 
esta ideia em mente, os objectivos definidos por nós para este evento foram os 
seguintes:  

 

5.1.1. Objetivos gerais 
• Promover um seminário subordinado ao tema “Observação e Análise de 

Jogo” de forma a dar a conhecer à comunidade os métodos e estratégias 
utilizadas por clubes nacionais e internacionais; 
 

• Proporcionar a toda a comunidade estudantil e profissional um momento de 
formação específico na área.  

 

5.1.2. Objetivos específicos  
• Dar a conhecer métodos e metodologias utilizadas por vários departamentos 

de observação e análise de jogo de diferentes níveis competitivos e 
contextos – ex.: Ligas semiprofissionais, profissionais, elite nacional e 
internacional e seleções; 
 

• Fomentar a partilha de conhecimentos entre observadores/departamentos 
de observação e análise de jogo e outros profissionais e estudantes na área 
do futebol; 
 

• Conhecer a relação que se estabelece entre a observação e análise de jogo 
e o processo de treino propriamente dito em diferentes níveis e contextos 
competitivos; 

 

• Promover a cooperação entre o Sport Lisboa e Benfica e a Faculdade de 
Motricidade Humana.  
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5.2. Procedimentos 
 

Na fase inicial do projecto foi necessário encontrar um tema dentro da análise de 
jogo que fosse algo inovador e que pudesse oferecer ferramentas aos treinadores e 
analistas presentes, para melhorarem a sua prática profissional, tentando tocar em 
assuntos mais práticos como por exemplo o processo de treino e a sua ligação com a 
análise de jogo. 

Decidimos, por esse motivo, que o evento seria composto por vários analistas 
de diferentes contextos competitivos internacionais, para demonstrar a variabilidade de 
procedimentos dentro da análise de jogo e mostrar diferentes abordagens de 
analisar/observar o jogo. No entanto esta ideia inicial passou por diversas 
reformulações, expondo, deste modo, as diferentes fases do processo, desde o projecto 
inicial apresentado ao Benfica LAB até ao projecto final apresentado à FMH. 

 

5.2.1. Elaboração do projeto preliminar  
A ideia inicial era criar um evento com analistas de referência, sendo estes 

pertencentes a clube de elite em Portugal e no estrangeiro. Com isto em mente foi-nos 
pedido pelos orientadores para entregar um documento com uma breve explicação do 
evento e os convidados pretendidos, sendo este o projecto preliminar apresentado e o 
documento original encontra-se em anexo (anexo 4): 

Pretendemos organizar um dia na faculdade dedicado ao tema com várias 
prelecções, entrevistas e debates com o propósito de dar a conhecer, confrontar e 
discutir diferentes métodos, metodologias e novas tendências de análise de jogo.  

Os convidados seriam profissionais de reconhecida competência na área de 
alguns dos melhores clubes do Mundo, entre eles SL Benfica, Lille, Manchester United, 
Manchester City, Chelsea e Santos Laguna. 

Gostaríamos de contar com o apoio do Benfica LAB na organização e 
planeamento do evento, associando o nome do SL Benfica ao da Faculdade de 
Motricidade Humana, fomentando assim a cooperação e interacção entre duas das 
instituições mais importantes no panorama desportivo nacional e internacional.  

 Além do apoio do SL Benfica faríamos também uma candidatura ao 
financiamento que a Universidade de Lisboa disponibiliza para eventos extracurriculares 
organizados pelos alunos, que nos permitirá assegurar as viagens e os custos inerentes 
à permanência dos convidados no nosso país.  

Achamos que este evento poderia trazer um importante contributo à formação 
pessoal e profissional de todos os intervenientes uma vez que é uma área fundamental 
no desporto para obtenção de informação precisa e pertinente acerca da performance 
desportivo de jogadores e equipas com vista à excelência desportiva.  

 Esperamos contar com a colaboração das duas instituições para a organização 
deste evento de modo a que este se revele uma experiência rica e um momento de 
formação de qualidade.  

 

A lista de convidados pretendida seria a seguinte: 

• Pedro Caixinha - Licenciado na Universidade e pós graduado na área das 
Ciências do Desporto (FMH). Trabalhos como observador e analista de jogo no 
Sporting CP e treinador adjunto de equipas como Panathinaikos, Rapid 
Bucareste e selecção da Arábia Saudita. Treinador de Leiria, Nacional da 
Madeira e Santos Laguna, vice-campeão de clubes da CONCACAF; 
 

• Cristopher Carling - Investigador do Institute of Coaching & Performance da 
University of Central Lencashire e colaborador das equipas profissionais do Lille 
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e Manchester Utd, entre outros. Mais de 15 anos de experiência em áreas como 
a análise de jogo, ciências do desporto e medicina do desporto; 
 

• Pedro Marques - Licenciado em Educação Física e pós graduado em Treino de 
Alto Rendimento. Experiência no campo da análise de jogo e prospeção, tendo 
trabalhado durante 6 anos no Sporting CP. Desde 2010 é o principal analista de 
jogo do Manchester City FC; 
 

• José Morais - Membro da equipa técnica de José Mourinho responsável pela 
observação e análise de adversários desde o Inter de Milão, atualmente no 
Chelsea. Experiências como treinador principal em vários países, entre eles 
Suécia, Arábia Saudita, Tunísia e Alemanha; 
 

• Nuno Maurício / Bruno Furtado - Analistas de Jogo do SL Benfica pertencentes 
ao Departamento do Benfica LAB; 
 

• Hélder Conduto - Jornalista e chefe de redação da Benfica TV, foi coordenador 
do desporto da RTP durante 7 anos; 

 

• Carlos Daniel - Jornalista e comentador desportivo, é um dos rostos mais 
conhecidos e respeitados da televisão portuguesa.  

 

5.2.2. Candidatura ao financiamento da Universidade de Lisboa 

Fomos informados pelo nosso orientador académico que a Universidade de 
Lisboa, financia eventos criados por alunos e docentes mediante apresentação e 
posterior avaliação do projecto. Visto o financiamento ser necessário para suportar os 
custos inerentes do evento tais como as estadias, viagens e alimentação dos 
convidados, aluguer do local do evento, entre outras, procedemos à elaboração da 
candidatura para o financiamento onde foi necessário referir os objectivos do projecto, 
as atividades a desenvolver, os convidados, a duração do projeto, o local da realização 
e o orçamento global previsto para o projeto. 

Alguns meses após a entrega da candidatura, onde esta foi analisada pelo júri, 
fomos informados que o nosso pedido de financiamento tinha sido rejeitado. Com esta 
notícia vimo-nos obrigados a rapidamente repensar a estrutura do evento e a temática, 
mas principalmente os convidados. 

   

5.2.3. Elaboração do projeto final  

A não obtenção do financiamento por parte da Universidade de Lisboa forçou-
nos a alterar o tema do evento, mas foi com alguma facilidade que chegámos a um 
consenso sobre qual deveria ser o novo rumo para o evento. Optámos por seguir uma 
abordagem que interligasse a prática (treino e jogo) e a observação de jogo em 
diferentes contextos competitivos dentro das ligas nacionais, de forma a mostrar as 
diferentes abordagens a um tema tão actual como é a observação e análise de jogo.  

Na elaboração do documento do projeto final decidimos que a actividade a 
desenvolver consistia num seminário com a duração aproximada de quatro horas acerca 
da realidade da Observação e Análise de Jogo de Futebol no nosso país e no 
estrangeiro.  

Tal como foi referido anteriormente a nova abordagem ditaria uma temática que 
demonstra-se a influência da análise de jogo em vários patamares competitivos e com 
isso em mente, pretendíamos convidar representantes de clubes semiprofissionais, 
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clubes profissionais da Liga ZON Sagres, clubes internacionais e da seleção nacional 
de Portugal, isto além dos representantes do Sport Lisboa e Benfica. 

Desta forma, concluímos que o evento se deveria designar “Influência do 
Contexto na Prática”. 

Tal como no projecto preliminar também este foi apresentado em formato escrito 
aos orientadores de estágios e foi preparada uma apresentação em PowerPoint para os 
mesmos. O feedback em relação a este projecto foi bastante positivo, continuando desta 
forma os procedimentos para a organização do agora seminário. De seguida encontra-
se a parte principal do projecto final apresentado por escrito, estando o documento 
original em anexo (anexo 5). 

  

5.2.4. Planeamento geral 
Seria designada uma escala de horários nos quais serão enquadrados todos os 

cinco convidados presentes numa lógica de aumento gradual de nível competitivo de 
modo a garantir a presença no evento de todos os participantes até ao seu final (semi-
profissional, 1ª liga, elite internacional, selecção nacional e elite nacional):  

 A cada convidado seriam atribuídos cerca de 20 a 30 minutos para as suas 
intervenções orais/audiovisuais, bem como um espaço aberto a perguntas 
da plateia de cerca de 10 minutos.  
 

 No final de todas as intervenções individuais, decorreria uma discussão em 
formato de mesa redonda onde todos os convidados participarão.  

 

 As quatro horas de duração total do evento seriam interrompidas a meio para 
um coffee break.  

 

 Este seminário decorreria no dia 28 de Abril no Salão Nobre da Faculdade 
de Motricidade Humana e contaria com os convidados apresentados no sub-
capítulo seguinte.  

 

 Importa referir que durante o evento seria distribuído aos participantes um 
mini-questionário de satisfação, de modo a aferir acerca da qualidade da 
realização do evento.  

 

5.3. Convidados 
A lista de convidados seria composta por cinco/seis elementos ligados à 

Observação e Análise de Jogo de diferentes contextos competitivos, entre eles: 
 

 Elói Zeferino (Clube Desportivo de Mafra) em representação de um 
clube semi-profissional português (Campeonato Nacional de Seniores); 
 

 Tiago Maia (Vitória Futebol Clube) - Coordenador da Observação e 
Análise de Jogo do Vitória Futebol Clube em representação de uma 
equipa profissional nacional; 
 

 Pedro Marques (Manchester City Football Club) em representação de 
um clube de elite europeu; 

 

 Sérgio Costa (Federação Portuguesa de Futebol) em representação da 
selecção nacional de futebol; 

 

 Bruno Furtado e/ou Nuno Maurício (Sport Lisboa e Benfica) em 
representação de um clube de elite nacional;  
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5.4. Duração do projecto 
 

A duração do projecto seria limitada pelo início dos contactos com os possíveis 
convidados e a conclusão e entrega do relatório escrito acerca da actividade 
desenvolvida. Assim sendo, a duração total prevista para o projecto é de quatro meses, 
contando com o seu início a 31 de Janeiro de 2014 e finalização a 31 de Maio de 2014.  

Como já foi referido previamente, a duração do evento propriamente dito seria 
de cerca de quatro horas e decorrerá no dia 28 de Abril, data em que as competições 
nacionais se encontram paradas.      

 

5.5. Local de realização 
 

O local de realização do evento seria o Salão Nobre da Faculdade de Motricidade 
Humana, entre as 17h00 e as 22h00, aproximadamente. 

 

5.6. Orçamento 
 

O orçamento para a realização deste projecto adviria fundamentalmente da 
cobrança de uma taxa de inscrição a todos os participantes no evento. Esta taxa seria 
de 10€ para alunos da FMH e profissionais do SL Benfica e de 15€ para todos os 
restantes.  

A quantia obtida seria utilizada directamente para pagar as deslocações aos 
convidados, catering e divulgação do evento, com um custo total estimado de 
aproximadamente 470€: 

- Viagem Pedro Marques: 120€; 
- Deslocamento de cada um dos restantes convidados: 20€/pessoa – 100€; 
- Catering: 100€; 
- Divulgação (cartazes e panfletos): 150€. 
 

5.7. Análise SWOT 

Elaborámos uma análise SWOT de modo a efetuar uma síntese das análises 
internas e externas, procurando verificar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades 
que o nosso projeto apresentava. Verificando o seguinte: 
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5.8. Preletores finais  

Após a apresentação do projecto aos orientadores profissionais e a confirmação 
do apoio institucional por parte do Benfica LAB, procedemos ao contacto com os 
preletores pretendidos para saber a sua disponibilidade.  

Durante este processo de contacto com os preletores, os analistas Pedro 
Marques e Sérgio Costa mostraram-se indisponíveis devido a razões profissionais. 
Deste modo, procurámos preletores que encaixassem na temática do seminário, tendo 
a escolha ido para o Treinador do Académico de Viseu da II Liga Ricardo Chéu e pelo 
seu adjunto e analista Rui Carvalho e ainda para o Técnico de Treino e Vídeo do Gil 
Vicente Pedro Pinto. Após estas alterações, a lista final de convidados para o seminário 
era a seguinte: 

 Elói Zeferino - Análise ao jogo num clube semiprofissional do Campeonato 
Nacional de Séniores; 

 Ricardo Chéu e Rui Carvalho - Análise de jogo e Relação com o Processo 
de Treino num Clube Profissional da II Liga; 

 Pedro Pinto - Análise de jogo num Clube Profissional da I Liga e implicações 
no Microciclo semanal; 

 Tiago Maia - Análise de jogo num Clube Profissional da I Liga e implicações 
no Microciclo semanal; 

 Nuno Maurício e Bruno Furtado - A Especificidade de um Gabinete de 
Observação e Análise. 
 

5.9. Guia de apresentação no seminário  

Foi elaborado um documento designado “Guia de apresentação no seminário”, 
que foi enviado para os preletores confirmados para que pudesse ser analisado por eles. 

Figura 12 – Análise SWOT 
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Este documento consistia num conjunto de questões relacionadas com o tema 
pretendido e que serviriam para orientar a apresentação aos convidados. Mas é de 
salientar que os convidados tinham total liberdade para apresentar outros conteúdos 
que achassem pertinentes sobre a temática em questão. As questões por nós 
apresentadas foram as seguintes: 

 Explicação da organização/operacionalização da observação: 
 

o Quem observa os jogos? Elemento da equipa técnica ou exterior à 
mesma? 

o Que tipo de observação fazem? In Loco, vídeo ou ambas? 
o Com que antecedência preparam a observação do jogo? E quantos jogos 

observam por adversário? 
o Que género de dificuldades/entraves encontram aquando da realização 

da observação de adversário?  
o Que critérios utilizam para escolher o (s) jogo (s) a observar? 
o Qual a estrutura do relatório que é entregue? E quais os aspetos a que 

se dão mais importância? 
o A quem é entregue o relatório? É feita a apresentação à equipa? Se sim, 

que tipo de apresentação fazem? 
o Como é utilizada a informação no relatório de observação no 

planeamento e operacionalização do processo de treino? 

 

5.10. Protocolo Faculdade de Motricidade Humana  
 

 Tal como foi referido, o lugar escolhido para a realização do seminário, foi o 
Salão Nobre da Faculdade de Motricidade Humana, e no sentido de pedir alguma ajuda 
com a parte logística e obter a utilização do espaço, foi elaborado um pedido para 
obtenção de apoio por parte da Faculdade Motricidade Humana, onde adereçámos 
questões como (documento original em anexo – anexo 6): 

 Designação do curso; 
 Identificação do tipo de curso; 
 Justificação da proposta de curso; 
 Objetivos; 
 Competências a adquirir; 
 Destinatários e as saídas profissionais;  
 Plano curricular; 
 Recursos humanos; 
 Instalações necessárias; 
 Numerus clausus; 
 Calendarização e o horário de funcionamento; 
 Medidas necessárias à divulgação do curso; 
 Programação financeira e estrutura de custos do seminário. 

 

O apoio da Faculdade de Motricidade Humana seria essencial para a realização 
deste seminário, principalmente em termos logísticos, de organização e exposição do 
evento. O apoio foi obtido, o que permitiu finalizar algumas questões que estavam 
pendentes da decisão da Faculdade, como por exemplo o cartaz e a exposição do 
seminário publicamente. 
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5.11. Cartaz do seminário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Cartaz do seminário 
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6. Conclusão 
Entrei neste estágio com um sentimento de querer dar o tudo por tudo e mostrar 

o meu valor perante pessoas que trabalham ao mais alto nível no futebol português e 

europeu, e penso que esse sentimento foi cumprido. Foi um ano desgastante, mas que 

a experiência, a possibilidade de trabalhar diariamente no Sport Lisboa e Benfica, a 

conquista de troféus, ver o meu trabalho implementado no clube, a criação de relações 

profissionais e sociais criadas no início da época 2013/2014 e que se mantêm até ao 

presente, são gratificação mais que suficiente pelo esforço realizado. 

No início da época desportiva foram apresentados objectivos gerais e 

específicos, que foram modificados por nós para ir de encontro às nossas 

expectativas/ambições para este estágio. As minhas expectativas iniciais em relação ao 

departamento e ao estágio foram superadas e pelo que foi apresentado pelos 

orientadores deu para entender a abrangência das funções de um analista de jogo no 

Benfica LAB. Os objectivos propostos por mim foram cumpridos quase na totalidade, o 

que é demonstrativo do empenho com que foi feita cada tarefa e da evolução das minhas 

competências em analisar informações sobre o jogo, utilizar softwares específicos, 

elaborar documentos com a qualidade exigida pelo Benfica LAB. A repetição de grande 

parte das tarefas operacionais permitiu chegar a um nível de execução bastante elevado 

e que foi abrindo portas para a realização de tarefas mais complexas e com um grau de 

responsabilidade maior, promovendo assim a superação da minha parte. 

No entanto este aumento progressivo de tarefas tanto em termos de número 

como de complexidade levou a que algumas tarefas não fossem realizadas, como por 

exemplo: elaboração de um relatório Datatrax, programação de jogos de televisão. 

Houve algumas tarefas que poderiam ter sido feitas com maior regularidade, tais como, 

as filmagens em plano aberto e observações in loco com elaboração de balanço e 

relatório de observação.  

Neste estágio apenas dois ponto não foram positivos, sendo o primeiro, a não 

realização do evento da Área 3 devido a alguns problemas de ordem institucional e 

burocrática entre FMH e Benfica LAB. No entanto é necessário frisar que estas questões 

foram potenciadas devido a algum incumprimento de datas para apresentação dos 

projectos e entrega de requerimentos para a realização do evento planeado. Outro ponto 

menos positivo mas que era impossível controlar por parte dos nossos orientadores e 

que na minha opinião seria de extrema valia para nós estagiários, seria uma maior 

interacção com a equipa técnica de forma a podermos ver a forma como os conteúdos 

apresentados nos relatórios são expostos em campo e são trabalhados no processo de 

treino. 

Em conclusão, o estágio permitiu desenvolver as minhas competências de 

análise de jogo, algo que também me ajudou bastante na minha função como treinador 

e o facto de ao longo do ano o binómio aprendizagem-execução estar presente em todas 

as tarefas, permite uma constante aplicação de conhecimentos adquiridos que foram 

apreendidos na via académica e na via profissional. Foi também importante para 

entender a análise de jogo como algo muito maior, do que apenas analisar jogos/treinos 

e realizar documentos sobre os mesmos e conseguir compreender a importância que é 

dada à análise de jogo dentro de umas das melhores estruturas profissionais de futebol 

europeias. Foi possível de forma completa entender o trabalho realizado por um 

departamento de observação, os passos que a elaboração de apenas um relatório 

acarreta e principalmente o grau de exigência e de competência necessário para se ser 

um analista de jogo de topo. Outro ponto que destaco neste estágio, foram as relações 

sociais e profissionais criadas com elementos do Benfica LAB e do futebol de formação 

do Sport Lisboa e Benfica que esta experiência me proporcionou. 
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Pontos Positivos 

 Relação pessoal/profissional e acompanhamento dos orientadores de estágio ao 

longo de toda a época; 

 Possibilidade de conhecer de forma profunda, como se estrutura e os métodos 

de um departamento de observação de um clube de topo; 

 Diversidade de tarefas executadas ao longo do ano; 

 Os objectivos pessoais por mim propostos foram todos cumpridos, excepto a 

criação de uma ficha de observação in loco. Sendo que o mais importante foi 

poder ver o trabalho realizado por mim e pelos meus colegas integrar o relatório 

escrito final; 

 Qualidade dos softwares à nossa disposição para a elaboração as tarefas da 

Área 1 e 2; 

 Ganho de autonomia e confiança gradual na realização das tarefas; 

 Inclusão da ficha de exercícios de treino no S.I.A.D.; 

 Cooperação e espírito de grupo entre os estagiários do departamento de 

observação, os estagiários do departamento da fisiologia e os elementos do 

Benfica LAB; 

 Época desportiva de elevado sucesso por parte do SL Benfica (equipa principal) 

com a conquista de várias competições, o que permitiu um maior número de 

tarefas operacionais. 

Pontos a Melhorar 

 Número reduzido de observações in loco a adversários fora do Caixa Futebol 

Campus; 

 Penso que poderíamos ter feito mais filmagens in loco (ex: jogos da equipa B), 

visto que o vídeo é dos elementos mais importantes na observação in loco e 

que a qualidade da filmagem ajuda a uma análise mais fácil e com mais 

qualidade; 

 Impossibilidade de compreender e vivenciar a ligação entre trabalho “teórico” 

(relatórios) e trabalho “prático” (processo de treino). 

Perspectivas Futuras 

As minhas perspectivas passam por continuar a minha formação como treinador 

e analista de jogo. Para tal conto realizar algumas observações e relatórios de jogo para 

o meu clube actual. Após este ano gostaria de me manter ligado à área da observação 

e análise de jogo, mesmo sabendo que em Portugal as perspetivas de conseguir 

trabalho remunerado nesta área é improvável, irei tentar explorar as oportunidades 

apresentadas.  

Num futuro mais próximo pretendo continuar a exercer as minhas funções como 

treinador de futebol jovem, colocando em prática os conhecimentos adquiridos no meu 

percurso académico e no dia-a-dia através da experimentação com os meus atletas e 

coordenadores. Mantenho o sonho de um dia estar ligado a uma estrutura profissional 

de futebol seja na área da formação ou rendimento. 

Neste ponto gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada pelos 

elementos do Benfica LAB no início da época 2014/2015, para continuar a ajudar o Sport 

Lisboa e Benfica numa função que desempenhei durante o meu estágio. 
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Anexo 1 – Documento equipa tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J MJ CA CV G J MJ CA CV G J MJ CA CV G J MJ CA CV G J MJ CA CV G J MJ CA CV G

77 Hélder Godinho 8 720 7 630 1 90

1 Nuno Ricardo 2 180 1 90 1 90

12 Ricardo Janota 2 180 2 180

2 Zé Augusto 3 12 3 12 1

5 Tiago Gonçalves 8 620 6 524 2 1 6 1 90

6 Issouf 0 0

25 Pereira 5 450 5 450 1

26 Tiago Rosa 6 426 3 156 2 180 1 90

30 Tomé 12 1080 8 720 3 270 1 1 90

37 Paulo Monteiro 10 835 7 565 2 1 3 270

44 Cláudio © 12 1080 8 720 1 1 3 270 1 90 1

88 Marco Lança 7 487 6 397 3 1 90

80 João Alves 8 569 7 479 2 1 1 90

17 Bruno Grou 1 45 1 45

7 Luisinho 7 453 3 194 3 236 1 23

8 Leonel 10 494 6 218 1 3 270 1 6

11 Ibraima 0 0

13 Capela 11 713 7 442 1 1 3 270 2 1 1

18 José Rui 11 750 7 585 1 1 3 81 1 84

20 Ricardo Ferreira 1 10 1 10

23 Bruno Loureiro 5 329 2 113 3 216

24 João Martins 7 382 5 248 2 1 70 0 1 64

55 Lourenço 6 314 4 170 1 1 54 1 1 90

9 Samir 2 125 2 125

10 Wendel 3 149 2 129 1 20

28 Ouattara 11 889 7 532 3 2 3 267 1 90

19 Diogo Alves 3 75 3 75

99 Cafú 5 405 4 315 1 90 1

# PP PA PREFERENCIAL ALTERNATIVA PREFERENCIAL ALTERNATIVAJ MJ

II LIGA TAÇA DA LIGA TAÇA DE PORTUGAL

PREFERENCIAL ALTERNATIVA

Equipa tipo: 4-3-3 

Lesionados: 44- Cláudio 

Castigados: Nada a assinalar  

Observações: No trio do meio 

campo, o jogador mais estável 

é o 80- João Alves. Os restantes 

lugares do meio campo podem 

ser ocupados por 4 ou 5 

jogadores que tem tempos de 

utilização similares.  

77 

13 

80 28 

18 

24 

99 

88 

37 

30 

5 
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Anexo 2 – Balanço mensal descritivo 

 

Formação e tarefas em comum: 

 Conhecimento e integração inicial na instituição; 

 Elaboração, entrega, discussão e reformulação dos Planos Individuais de 

Estágio;  

 Acompanhamento de observações e filmagens in loco e elaboração dos 

respectivos balanços; 

 Formação específica no software Sports Analyser;  

 Realização e análise da estratégia posicional dos adversários (Trofense, Atlético 

CP, Marítimo, Beira-Mar, Gil Vicente, Sporting e Penafiel). 

 Acompanhamento in loco de jogos da equipa B do SL Benfica e respectivas 

análises; 

 Introdução às técnicas de filmagem em plano aberto; 

 Formação elementar à edição de vídeos no software Edius; 

 Formação geral em Datatrax; 

 Formação preliminar à utilização do software de análise de jogo Sports Code; 

 Elaboração individual de um relatório de observação do jogo SL Benfica x SC 

Olhanense focado na própria equipa e no adversário; 

 Formação introdutória e operacionalização da edição de imagens em Adobe 

Photoshop; 

 Elaboração de uma base de dados em Excel de todos os planteis da primeira e 

segunda ligas para realização de equipas tipo; 

 Recolha de informação constante relativa a lesões e castigos de todas as 

equipas da primeira e segunda ligas; 

 Elaboração de equipas tipo e indisponíveis dos adversários (Atlético CP, 

Marítimo, Beira-Mar, Sporting e Portimonense); 

 Acompanhamento in loco do jogo SL Benfica x Louletano no escalão de Juniores 

C e respectiva análise; 

 Análise de sistemas tácticos do Sporting CP; 

2014-2013 

Balanço Mensal de Actividade 

BENFICA LAB – Observação e Análise de Jogo Julho e Agosto 
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 Elaboração de uma base de dados informacional de sites/blogues 

especializados na pluralidade temática inerente ao futebol. 

 

André de Paula: 

 Observação e respectiva análise dos jogos do SL Benfica B com a equipa do 

Casa Pia, Oriental de Lisboa e Atlético CP);  

 Observação Directa do jogo Trofense x Beira-Mar e consequente realização do 

balanço da observação e da logística; 

 Elaboração e análise de um documento sobre Estratégia Posicional da equipa 

do Trofense com base no jogo Trofense vs Beira-Mar; 

 Elaboração e análise de um documento sobre Estratégia Posicional da equipa 

do Beira-Mar com base nos jogos Trofense vs Beira-Mar e do Beira-Mar vs 

Porto B. 

 

João Andrade: 

 Observação de dois jogos da equipa B (contra o Casa Pia e o Oriental de Lisboa), 

e realização de balanços de observação dos respectivos jogos; 

 Observação Directa do jogo Gil Vicente x Vitória Guimarães e realização do 

balanço da observação e da logística; 

 Realização de um documento da Estratégia Posicional sobre o Gil Vicente, que 

inclui um texto e imagens (utilizando o software Sports Analyser). 

 

Nuno Cesário: 

 Observação dos jogos do SL Benfica B com a equipa do SJF, Casa Pia, Oriental 

de Lisboa e Atlético CP) e respectivos balanços; 

 Observação in loco dos jogos Académica x Marítimo e Atlético CP x Sporting B 

e respectivos balanços; 

 Elaboração e análise de documentos de estratégia posicional do Marítimo e do 

Atlético CP; 

 Tracking no Estádio do Sport Lisboa e Benfica do jogo SL Benfica x São Paulo 

FC da Eusébio CUP através do Datatrax; 

 Repair do tracking mencionado no ponto anterior; 

 Elaboração do documento de perdas e recuperações de bola referentes ao jogo 

mencionado;  

 Análise da primeira parte do jogo Gil Vicente x Marítimo com base nas Social 

Networks; 

 Elaboração de um documento com as directrizes gerais para a utilização do 

Sports Analyzer. 
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Sandro Carriço: 

 Observação dos jogos do SL Benfica B com a equipa do SJF, Casa Pia, 

Oriental de Lisboa e Atlético CP e elaboração dos respectivos balanços; 

 Observação in loco dos jogos Sporting x Braga e Penafiel x Sporting B e 

elaboração dos respectivos balanços; 

 Filmagem assistida da Estratégia Posicional da equipa do Penafiel. 

 Elaboração e correcção de documentos de estratégia posicional do Sporting e 

do Penafiel; 

 Tracking no Estádio do Sport Lisboa e Benfica do jogo SL Benfica x Gil Vicente 

referente à Liga Zon Sagres (2ª Jornada) através do software Datatrax; 
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Anexo 3 – Balanço mensal quantitativo 

 

 

 

 

André Paula João Andrade Nuno Cesário

1 (VFC) 1 (VFC)
2 1 1

1 (VFC) 1 (VFC)

André Paula João Andrade Nuno Cesário

4 5 5
4 3 4
1 1 2

Vários Vários Vários

André Paula João Andrade Nuno Cesário

André Paula João Andrade Nuno Cesário

2 1 2
2 1 2
2 1 2

Recolha, 

Observaç
André Paula João Andrade Nuno Cesário

Feito Feito Feito
4 4 4

Feito Feito Feito
Feito Feito Feito
Feito Feito Feito
Feito Feito Feito
Feito Feito Feito

Feito Feito

André Paula João Andrade Nuno Cesário

Feito Feito Feito
1 1 1

André Paula João Andrade Nuno Cesário

Feito Feito Feito

1 1 1

Feito Feito Feito

André Paula João Andrade Nuno Cesário

André Paula João Andrade Nuno Cesário

X X X
Feito Feito Feito

Relatório de Raíz de Análise Individual

Relatório de Raíz
Relatório(s) após feedback

Apresentação / Acção de Formação
OUTROS (Recolha, análise e tratamento de dados)

Tracking

Investigação sobre novas temáticas e perspectivas sobre o futuro do jogo

OUTROS (Criação ficha de observação)

Investigação sobre novos softwares de auxilio à Observação e Análise
Investigação sobre sites e blogues especializados em futebol, nas suas várias vertentes

Definir formatação única de Folha de Exercícios de Treino

Edição de Fotografia - Photoshop / GIMP 2
Definir formatação para Relatório de Análise de Jogo - própria equipa e adversários

OUTROS (Análise de movimentações de jogadores)

Proposta de Relatório Escrito de Observação de Adversários

OUTROS

TAREFAS COMPLEMENTARES

Investigação e Catalogação de Exercícios de Treino
Investigação de Artigos/Trabalhos de Observação e Análise

Recolha, Observação e Análise de jogos in loco

Acompanhamento de Observações/Filmagens in loco

Datatrax

Dados adicionais: Jogos / Equipas / Jogadores (Equipas tipo e lesões)

Programações TV 

Recolha e organização de informação: Jogos - CanaisTV

TAREFAS OPERACIONAIS

Balanços sucintos das observações in loco efectuadas
Filmagem em plano aberto (filmagem supervisionada)

Sistemas Tácticos: Jogos / Equipas / Jogadores
Estratégia Posicional: Jogos / Equipas / Jogadores

Relatório(s) de Análise Individual após feedback

Org. Ofensiva-Defensiva:Jogos / Equipas / Jogadores

TAREFAS DE DESENVOLVIMENTO

Repair do Tracking
Ficheiro de Perdas e Recuperações de Bola

OUTROS

OUTROS (Social Networks; Perdas e Recuperações; etc.)

OUTROS

Recolha e Análise de dados

OUTROS

OUTROS (guião para apresentação de relatórios de vídeo)

OUTROS

OUTROS (Definição do projecto final)

Relatório de Raíz
Relatório(s) após feedback

Projecto de Investigação, Desenvolvimento e Inovação

Trabalho Escrito

Proposta de Relatório – Video de Observação de Adversários

Relatório de Raíz de Análise Colectiva

Relatório(s) de Análise Colectiva após feedback

Proposta de Relatório Escrito Datatrax
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Anexo 4
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

PROJECTO ÁREA 3: RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

 

SEMINÁRIO  

 

OBSERVAÇÃO E ANÁLISE: 

A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO NA PRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

André de Paula, João Andrade, Nuno Cesário e Sandro Carriço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENFICA LAB – OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DE JOGO 
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Cruz-Quebrada, 05 de Abril de 2014 

 

 

 

 

 

PROJECTO ÁREA 3: RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

 

SEMINÁRIO  

 

OBSERVAÇÃO E ANÁLISE: 

A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO NA PRÁTICA 

 

 

 

 

Projecto desenvolvido pelo grupo de Estágio da Faculdade de Motricidade Humana 

no Benfica LAB – Departamento de Observação e Análise de Jogo: André de Paula, 

João Andrade, Nuno Cesário e Sandro Carriço. 

 

Orientadores de Estágio: Bruno Mendes (SLB), Bruno Furtado (SLB), Nuno Maurício 

(SLB) e Ricardo Duarte (FMH). 

 

Cruz-Quebrada, 05 de Abril de 2014 

 

 

2013/2014 

BENFICA LAB – OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DE JOGO 

PROJECTO FINAL ÁREA 3 
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Introdução 

 

Enquadramento 

 

A proposta deste projecto surge enquadrada no estágio por nós desenvolvido no 

Departamento de Observação e Análise de Jogo do Benfica LAB como parte integrante 

do Mestrado em Treino Desportivo da Faculdade de Motricidade Humana – 

Universidade de Lisboa.  

Este estágio em futebol pressupõe a intervenção profissional a três diferentes níveis:  

1. Gestão do Processo de Treino e Competição / Observação e Análise; 

2. Inovação e Investigação; 

3. Relação com a Comunidade. 

É a este terceiro nível que pretendemos desenvolver a nossa intervenção através 

da organização de um evento vocacionado para a formação de treinadores na área 

específica da observação e análise de jogo.  

 

Objectivos Gerais 

Os grandes objectivos que pretendemos atingir com a elaboração deste evento 

são: 

• Promover um Seminário subordinado ao tema “Observação e Análise de Jogo” 

de forma a dar a conhecer à comunidade os métodos e estratégias utilizadas por 

clubes nacionais e internacionais; 

• Proporcionar a toda a comunidade estudantil e profissional um momento de 

formação específico na área.  

 

Objectivos Específicos 

 Dar a conhecer métodos e metodologias utilizadas por vários departamentos de 

observação e análise de jogo de diferentes níveis competitivos e contextos – ex.: 

Ligas semi-profissionais, profissionais, elite nacional e internacional e selecções; 

 Fomentar a partilha de conhecimentos entre observadores/departamentos de 

observação e análise de jogo e outros profissionais e estudantes na área do 

Futebol; 

 Conhecer a relação que se estabelece entre a observação e análise de jogo e o 

processo de treino propriamente dito em diferentes níveis e contextos 

competitivos; 
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 Promover a cooperação entre o Sport Lisboa e Benfica e a Faculdade de 

Motricidade Humana.  

 

Definição do Projecto 

Actividades a Desenvolver 

A actividade a desenvolver consistirá num Seminário com a duração aproximada 

de quatro horas acerca da realidade da Observação e Análise de Jogo de Futebol no 

nosso país e no estrangeiro.  

De forma a dar resposta a todos os nossos objectivos, tentaremos que estejam 

presentes profissionais dos mais diferentes contextos e realidades de forma a tornar 

mais rica e abrangente toda a formação. Assim, pretendemos convidar representantes 

de clubes semi-profissionais, clubes profissionais da Liga ZON Sagres, clubes 

internacionais e da selecção nacional de Portugal, isto além dos representantes do Sport 

Lisboa e Benfica. Esta diversidade de experiências permitir-nos-á conhecer a realidade 

da Observação e Análise de Jogo em diferentes níveis e contextos competitivos.  

Para isso, será designada uma escala de horários nos quais serão enquadrados 

todos os cinco convidados presentes numa lógica de aumento gradual de nível 

competitivo de modo a garantir a presença no evento de todos os participantes até ao 

seu final (semi-profissional, 1ª liga, elite internacional, selecção nacional e elite 

nacional).  

A cada convidado serão atribuídos cerca de 20 a 30 minutos para as suas 

intervenções orais/audiovisuais, bem como um espaço aberto a perguntas da plateia de 

cerca de 10 minutos.  

No final de todas as intervenções individuais, decorrerá uma discussão em 

formato de Mesa Redonda onde todos os convidados participarão.  

 As quatro horas de duração total do evento serão interrompidas a meio para um 

Coffee break.  

Este Seminário decorrerá no dia 28 de Abril no Salão Nobre da Faculdade de 

Motricidade Humana e contará com os convidados apresentados no sub-capítulo 

seguinte.  

Importa referir que durante o evento será distribuído aos participantes um mini-

questionário de satisfação, de modo a aferir acerca da qualidade da realização do 

evento. 

  

Convidados 
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A lista de convidados será composta por cinco/seis elementos ligados à 

Observação e Análise de Jogo de diferentes contextos competitivos, entre eles: 

 

 Elói Zeferino (Clube Desportivo de Mafra) em representação de um clube 

semi-profissional português (Campeonato Nacional de Seniores); 

 Tiago Maia (Vitória Futebol Clube) / Coordenador da Observação e 

Análise de Jogo do Gil Vicente Futebol Clube em representação de uma 

equipa profissional nacional; 

 Pedro Marques (Manchester City Football Club) em representação de um 

clube de elite europeu; 

 Sérgio Costa (Federação Portuguesa de Futebol) em representação da 

selecção nacional de futebol; 

 Bruno Furtado e/ou Nuno Maurício (Sport Lisboa e Benfica) em 

representação de um clube de elite nacional; 

 

NOTA: Todos os nomes apresentados são meramente indicativos, podendo ser 

substituídos por representantes de outros clubes de realidades competitivas similares.  

 

Duração do Projecto 

A duração do projecto será limitada pelo início dos contactos com os possíveis 

convidados e a conclusão e entrega do relatório escrito acerca da actividade 

desenvolvida. Assim sendo, a duração total prevista para o projecto é de quatro meses, 

contando com o seu início a 31 de Janeiro de 2014 e finalização a 31 de Maio de 2014.  

Como já foi referido anteriormente, a duração do evento propriamente dito será 

de cerca de quatro horas e decorrerá no dia 28 de Abril, data em que as competições 

nacionais se encontram paradas.      

 

Local de Realização 

O local de realização do evento será o Salão Nobre da Faculdade de Motricidade 

Humana, entre as 17h00 e as 22h00, aproximadamente. 

 

Orçamento 

O orçamento para a realização deste projecto advirá fundamentalmente da 

cobrança de uma taxa de inscrição a todos os participantes no evento. Esta taxa será 

de 10€ para alunos da FMH e profissionais do SL Benfica e de 15€ Para todos os 

restantes.  
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A quantia obtida será utilizada directamente para pagar as deslocações aos 

convidados, catering e divulgação do evento, com um costo total estimado de 

aproximadamente 470€: 

- Viagem Pedro Marques: 120€; 

- Deslocamento de cada um dos restantes convidados: 20€/pessoa – 100€; 

- Catering: 100€; 

- Divulgação (cartazes e panfletos): 150€. 
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Análise SWOT 

 

AMBI
ENTE 
INTE
RNO 

AMBI
ENTE 
EXTE
RNO 

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

S W 

O T 

• Potencial momento de formação de 
qualidade para treinadores/alunos; 

• Presença de profissionais de excelência 
de várias realidades competitivas; 

• Baixo custo de realização – baixa taxa de 
inscrição; 

• Disponibilização dos recursos 
necessários por parte da FMH sem custos 
associados; 

• Associação com o Sport Lisboa e Benfica 
e Faculdade de Motricidade Humana; 

• Qualidade e conforto do espaço (Salão 
Nobre da FMH); 

• Potencialidade para atrair 
investimento/patrocínios; 

• Partilha de experiências entre técnicos 
de observação e análise de jogo de 
contextos competitivos bastante 
diferentes; 

• Momento formativo para alunos da 
FMH, uma vez que não existe nenhuma 
disciplina a ser leccionada sobre a 
temática; 

• Divulgação de diferentes métodos de 
trabalho na área; 

• Incentivo à inovação ou reformulação 
das práticas correntes de observação e 
análise de jogo; 

• Discussão das perspectivas sobre que 
papel, no futuro, estes técnicos podem 
ter no staff técnico de um clube; 

• Divulgação do trabalho desenvolvido na 
área pela FMH e pelo Sport Lisboa e 
Benfica. 

• Impossibilidade de um dos prelectores 
de renome não poder estar presente (ex: 
Pedro Marques – Manchester City); 

• Pagamento de taxa de inscrição poder 
afastar a comunidade estudantil da FMH; 

• Possível ausência de patrocínios 
externos pode reduzir a qualidade do 
evento (aspectos logísticos); 

• Orçamento reduzido não permite 
assegurar as melhores condições e a 
presença de Analistas de Topo Mundial 
com experiências e realidades diferentes 
da Portuguesa;  

• Impossibilidade de confrontar diferentes 
realidades e contextos de Observação e 
Análises com outros países de elite 
europeia 

• Impossibilidade, devido a restrições de 
confidencialidade de se explicitar de 
forma mais incisiva a concepção e 
operacionalização do processo de 
Observação e Análise dentro de cada 
clube;  
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Anexo 6 

SEMINÁRIOS FMH-SLB 

 

Designação do curso: Análise do Jogo no Futebol – Práticas e Contextos. 

 

Identificação do tipo de curso: Seminário 

 

Justificação da proposta de curso: O Seminário será realizado no âmbito das atividades 
de Estágio em Futebol, do mestrado em Treino Desportivo, por um dos grupos que estagia 
no Benfica LAB, Sport Lisboa e Benfica. O seminário será uma parceria e realização 
conjunta que envolverá ambas as entidades, ao abrigo do protocolo celebrado entre as 
instituições.  

 

Objectivos: 

Pôr em perspetiva as diferentes práticas de análise do jogo, discutindo a influência do 
contexto competitivo e da estrutura do clube nessas mesmas práticas.  

 

Competências a adquirir: Conceptualizar um processo de análise do jogo num clube; 
Analisar o contexto interno do clube e as suas implicações no modelo de análise; Adequar 
os procedimentos ao contexto competitivo. 

 

Destinatários e as saídas profissionais: Treinadores e Analistas de Futebol; Estudantes 
e outros profissionais com intervenção no futebol ou outros desportos de equipa. 

 

Duração: total de 4 horas.  

 

Plano curricular: 

A ANÁLISE DO JOGO NUM CLUBE SEMI-PROFISSIONAL DO CAMPEONATO 
NACIONAL DE SENIORES 

Elói Zeferino (Ex Clube Desportivo de Mafra e Associação Desportiva do Carregado) 

 

A ANÁLISE DO JOGO E RELAÇÃO COM O PROCESSO DE TREINO NUM CLUBE 
PROFISSIONAL DA II LIGA 

Ricardo Chéu e Rui Carvalho (Académico Clube de Viseu) 

 

A ANÁLISE DO JOGO CLUBE PROFISSIONAL E IMPLICAÇÕES NO MICROCICLO 
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Tiago Maia (Vitória Futebol Clube)  

 

A ANÁLISE DO JOGO CLUBE PROFISSIONAL E IMPLICAÇÕES NO MICROCICLO 

Pedro Pinto (Gil Vicente Futebol Clube) 

 

ANÁLISE DE ADVERSÁRIOS NUM CLUBE DE ELITE 

Nuno Maurício (Sport Lisboa e Benfica) 

 

ANÁLISE E OBSERVAÇÃO DA PRÓPRIA EQUIPA 

Bruno Furtado (Sport Lisboa e Benfica)  

 

OBSERVAÇÃO E ANÁLISE – PRESPECTIVAS FUTURAS (MESA REDONDA) 

 

Recursos humanos:  

FMH: Orientação da atividade (Ricardo Duarte) 

SLB: Orientação da atividade (Nuno Maurício, Bruno Furtado, Bruno Mendes) 

Estagiários: Apoio na Divulgação, receção de inscrições e certificação. 

* Restantes convidados externos 

 

Instalações necessárias: Salão Nobre da FMH. 

 

Numerus clausus:  

Mínimo: 50 

Máximo: 150 

 

Calendarização e o horário de funcionamento: 8 de Maio de 2014; 18.00-22.00 horas. 

 

Medidas necessárias à divulgação do curso: 

1 – Criação de poster e banner. 

2 – Divulgação no site da FMH e na newsletter. 

3 – Ação de emailing (base de dados da FMH), com imagem do seminário no corpo de 
texto do email. 

4 – Colocação da informação sobre o curso no mural do Facebook da página da FMH. 
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5 – Comunicação por email, a todos os atuais alunos da Faculdade de Motricidade Humana 
sobre a ocorrência do curso. 

6 – Divulgação do SLB através dos seus meios de comunicação. 

 

Programação financeira e estrutura de custos do Seminário: 

O orçamento para a realização deste projeto será suportado pela cobrança de uma taxa 
de inscrição a todos os participantes no evento. Esta taxa será de 10€ para alunos da FMH 
e profissionais do SL Benfica e de 15€ para todos os restantes.   
As despesas com deslocações dos convidados, catering e divulgação do evento serão de 
aproximadamente 350€:  
- Deslocamento de cada um dos restantes convidados: 25€/pessoa – 175€; 

- Catering: 75€; 

- Divulgação (cartazes e panfletos): 100€. 

 


