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Relatório de Evolução Técnica 

As avaliações Técnicas da equipe são de acordo com uma análise estatística realizada 

nos jogos das categorias Sub 15, Sub 17 e Sub 20. 

Utilizamos duas planilhas criadas pelo senhor Daniel Junior que é responsável pela 

análise estatística da Seleção Brasileira de Futsal masculino e disponibilizou o material para a 

coordenação da Associação. 

A primeira planilha analisa erros e acertos nas ações defensivas e ofensivas, gerando a 

cada jogo um resumo das ações coletivas. 

Com os dados coletados durante o ano nessa planilha, foi possível avaliar de forma 

individual as dificuldades das atletas. Desta forma, mesmo nos treinos coletivos, realizamos o 

trabalho de forma individualizada as ações de maior dificuldade de cada atleta. 

Essas análises ajudaram a comissão a trabalhar sempre no foco do problema o que nos 

levou uma evolução técnica e tática impressionante para uma categoria de base. 

 

Tabela 1. Modelo da Planilha de Coleta de Dados Estatísticos. 

A segunda tabela analisa gols feitos e sofridos no decorrer da partida, especificando o 

tempo de jogo de cada gol, desta forma foi possível precisar uma média de gols sofridos durante 
o ano, gols feitos e o principal, observar em que momento do jogo a equipe sofre mais gols. 

Durante os treinamentos a comissão técnica pode trabalhar a ansiedade e físico da 

equipe, sabendo o momento de jogo onde o rendimento da equipe tende a cair. 

 

Tabela 2. Modelo da Planilha de Coleta de Gols Sofridos e Gols Marcados. 
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  É importante salientar que em razão da pandemia as competições de 2020 não 

aconteceram no período de execução do projeto, o que nos impede de fazer uma análise 

de comparação entre 2019 e 2020.  

 

Nesse escopo, esclareço que as planilhas foram preenchidas de forma plena com 

seus devidos resultados até final do projeto.  

 

Foi constatado uma melhora na quantidade de passes corretos e chutes em 

direção ao gol, assim como um aumento de gols feitos nas partidas disputadas ao final 

do ciclo de 2019. 
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Relatório sobre revelação de talentos 

 

A Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal durante a execução do 

Projeto supracitado (2019/2020) não teve convocação de atletas para Seleção Brasileira 

de Futsal, mas tem em seu plantel atletas dentro da observação da comissão técnica da 

seleção brasileira. 

A Associação Desportiva de Futsal criou um pequeno questionário com apenas 

três perguntas e apresentou para treinadores e gestores de quatro estados Brasileiros e da 

Itália: 

Equipes e responsáveis: 

1. Márcio Coelho (ADS Salinis – Itália); 

2. Cristiane Souza  (Taboão da Serra – SP); 

3. Alexandre Politzer (Taboão da Serra – SP); 

4. Cesar Paraína (Rio Verde – GO); 

5. Luciano Feltrim (Fúria - SP); 

6. Wilson Sabóia (Unifor – CE). 

 

As perguntas feitas foram: 

1. Você percebe evolução tática da equipe de Brasília na temporada de 2019/2020? 

2. Você levaria para sua equipe alguma atleta da ADEF/DF? 

3. Você acredita que a ADEF/ está trabalhando com o ideal ético apropriado para 

categorias de base? 

 

Todas as respostas foram unanimes entre os profissionais, que visivelmente 

perceberam evoluções no modelo de jogo da equipe, levariam alguma atleta da ADEF 

para seu estado e acreditam que a Associação é um exemplo de trabalho ético e moral, 

deixando claro o exemplo que estamos apresentando pelo Brasil. 

Em 2019 a ADEF/DF teve uma atleta contratada pelo internacional e outra pelo 

Benfica em Portugal, ambas atletas da Base 
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