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Introdução: Nos últimos anos, a equipe do Barcelona vêm sendo alvo de
observação e admiração por grande parte do público e mídia envolvida no
futebol, devido as suas grandes apresentações em campo. No entanto, o jogo
que mais se destaca nesse período É o da final do Mundial Interclubes 2011.
Para entendermos o jogo, torna-se necessária a análise do mesmo, provinda
do scout, no qual permite a observação das ações individuais dos jogadores e
das ações coletivas da equipe, Garganta (1997, 2001), Greco (1998) e Anõn et
al (2012). Objetivo: O presente estudo visa analisar os jogos em que o
Barcelona participou e ganho nas principais finais continentais e mundiais,
pautando-se no número de jogadores que participam do ataque e a duração do
mesmo, e através dos fundamentos técnicos realizados durante o jogo e seu
local de realização. tornando-o de forma possível a ser caracterizado. Material:
jogo completo gravado, com dados coletados pelo software skout 1.0 e
analisado através do programa Excel 2007. Método: Através do software skout
1.0, foram coletados dados de tempo contendo inicio e fim de cada ataque,
além dos números distintos de jogadores que participam de cada ataque e
dados técnicos, como passe, cruzamento, lançamento, finalização, desarme,
bola recuperada e pressão. Os dados foram tratados no software Excel 2007,
aonde podemos determinar a porcentagem de acerto dos jogadores e da
equipe, alem de determinar zona de atuação dos jogadores e da equipe, e
também permiti a caracterização de cada ataque, contendo o tempo de
duração e o número de jogadores participantes. A partir desses dados e
ferramentas específicas do software Excel 2007, formar-se-ão gráficos de
ambas variáveis. Resultados: Apresentamos que a equipe do Barcelona
realizou 131 pressões, 20 desarmes (70% corretos), 40 bolas recuperadas
(62,5% corretas), 17 finalizações (64,75% corretas), 5 lançamentos (20%
corretos) e 882 passes (94,5% corretos).Já em relação ao tempo o Barcelona
apresenta média de 25 segundos por ataque e 5 jogadores pela mesma em
média, tendo picos de 104 segundos e 11 jogadores. Conclusão: O Barcelona

apresenta um modelo de jogo mais pendular, seguindo o principio de
manutenção da posse de bola. Esse modelo demonstra eficácia, pois
apresenta altos índices de finalizações e porcentagem de acertos na execução
de seus fundamentos técnicos.

