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RESUMO 

 

 

O basquetebol foi inventado, em 1891, pelo professor canadense James Naismith, 

em Massachussets (EUA), como uma opção de atividade interna para ser praticada 

durante o inverno rigoroso da região. No Brasil, o esporte chegou poucos anos 

depois e acredita-se que a primeira equipe foi formada em 1896, no Mackenzie 

College, em São Paulo. O Brasil viveu momentos de glória na modalidade, mas há 

tempos enfrenta um período difícil em relação à sua expressividade a nível 

internacional. Em 2011 a Liga Nacional de Basquete criou a LDB, Liga de 

Desenvolvimento de Basquete, com o objetivo de dar tempo de jogo e experiência 

aos jovens jogadores que poderiam representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 

2016. Apesar de apenas um atleta passado pela LDB ter participado da equipe 

brasileira nas Olimpíadas no Rio de Janeiro, os talentos revelados pela liga têm se 

destacado no cenário nacional. Serão eles o futuro do basquetebol brasileiro já 

começando a se tornar realidade? Seus bons números apresentados na LDB os 

levam a atuar no NBB? Os técnicos do NBB aproveitam os jogadores baseando-se 

em seus números? O presente estudo se propõe a avaliar a atuação dos jogadores 

da Liga de Desenvolvimento de Basquete no Novo Basquete Brasil, de 2011 a 2018 

(NBB10 Temporada 2017/18), através da análise das estatísticas dos jogadores, 
disponíveis no site da LNB, e de entrevistas com técnicos. 
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1. INTRODUÇÃO  

Por causa do rigoroso inverno em Massachussets (EUA), era impossível 

praticar atividades ao ar livre. Ao professor canadense James Naismith, no ano de 

1891, foi confiada a tarefa de inventar um tipo de jogo que pudesse ser jogado em 

locais fechados, mas que também pudesse ser praticado em áreas abertas quando 
o verão chegasse (CBB, 2016). Nascia, então, o basquetebol. 

A primeira partida oficial de basquetebol foi realizada no dia 11 de março de 

1892, no ginásio de Armory Hill, na presença de cerca de 200 pessoas (CBB, 2016). 

Em contraste com esses 200 presentes, o recorde de público em uma partida hoje é 

de 108.713 pessoas, na ocasião do All Star Game da NBA em Dallas, no Texas 
(Guiness World Records, 2010). 

Em 1894, um norte-americano vindo da Universidade de Yale para dar aula 

no Mackenzie College, em São Paulo, trouxe consigo uma bola de basquetebol. A 

modalidade foi apresentada e aprovada primeiro pelas mulheres e, devido ao 

acentuado machismo presente na época, teve sua difusão dificultada em meio aos 

homens. Mas apesar da resistência inicial, a primeira equipe foi montada em 1896 
no Mackenzie College (DAIUTO apud BENELI, 2007). 

Na década de 70, apesar de o basquetebol ter sido incluído nos Jogos 

Olímpicos desde 1936 em Berlim, era difícil de se encontrar atletas no Brasil que se 

dedicavam diariamente aos treinamentos, em função das preocupações com escola, 

faculdade e emprego. Nessa época ainda era proibida a participação de atletas 

profissionais nos Jogos Olímpicos e por isso muitos clubes e atletas tinham receio 

de se profissionalizarem. A dificuldade na profissionalização atrasou a expansão da 

modalidade no país, mas em 1983 o Comitê Olímpico Internacional (COI), a partir de 

uma circular despachada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) um ano antes, 

reconheceu e permitiu o recebimento de benefícios pelos atletas desde que as 
respectivas federações fossem previamente comunicadas (BENELI, 2007). 

 Com essa mudança, o basquetebol passa a ser visto não só como uma 

alternativa de lazer, mas principalmente como uma mercadoria a ser vendida. E 

quando uma empresa investe seu dinheiro em um clube, ela espera que haja 

retorno, isso fez com que os treinamentos fossem mais frequentes e a exigência 
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sobre os atletas se intensificasse, já que agora os atletas poderiam ter dedicação 

exclusiva aos treinamentos com uma remuneração compatível (FONSECA apud 
BENELI, 2007). 

Apesar desse crescimento, o basquetebol brasileiro vive uma fase difícil há 

alguns anos, sem nenhum resultado expressivo em escala mundial, já que o último 

título de maior expressão conquistado pela Seleção Brasileira foi o Pan-Americano 

de Indianápolis em 1987, quando venceu a equipe dos EUA. Quando falamos de 

resultados em competições, a nossa seleção parece sempre ficar aquém do 

esperado. Nos anos de 2000, 2004 e 2008 sequer se classificou para disputar os 

Jogos Olímpicos (MENESES; JUNIOR; ALMEIDA, 2016). Em 2012, em Londres, o 

Brasil ficou na quinta posição e no Mundial de 2014, na Espanha, obteve a sexta 

colocação (BASKETBALL MEDIA GUIDE RIO2016, 2016). A seleção brasileira se 

despediu com a nona colocação nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e agora figura na 

décima segunda posição do ranking mundial masculino da Federação Internacional 
de Basquete, a FIBA (FIBA, 2019). 

Desde que o basquetebol foi incluído nos Jogos Olímpicos o Brasil esteve 

presente em 15 das 19 edições, conquistando medalha de bronze em 1948, 1960 e 
1964 (BASKETBALL MEDIA GUIDE RIO2016, 2016). 

Em dezembro de 2008 a Liga Nacional de Basquete (LNB) foi criada, 

reunindo as principais lideranças e os mais representativos clubes do basquetebol 

brasileiro, objetivando reconduzir o esporte ao posto de segundo mais popular do 

Brasil, atrás apenas do futebol. Associados à LNB estão 17 clubes, 14 dos quais 

disputam o Novo Basquete Brasil. São 6 estados (Ceará, São Paulo, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais) mais o Distrito Federal sendo 
representados por ao menos um clube (LNB, 2018). 

Uma das maiores provas do sucesso, repercussão e crescimento da LNB é 

ter firmado, em dezembro de 2014, uma parceria com uma das maiores ligas 

esportivas do mundo: a National Basketball Association (NBA), se tornando a 
primeira liga no mundo a ter a entidade como parceira. 

A principal liga de basquetebol no país é o Novo Basquete Brasil (NBB), 

campeonato brasileiro masculino adulto, realizado pela LNB, organizado em parceira 
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com as equipes que a disputam, e com a chancela da Confederação Brasileira de 

Basketball (CBB). 

Na fase de formação e transição da base para o profissional os atletas 

precisam desenvolver capacidades para atuar em alto nível, como força, agilidade 

para movimentar-se de maneira rápida e eficiente na quadra, sabendo reagir as 

situações momentâneas. Tudo isso contando com uma boa técnica nos 
fundamentos do jogo, além de uma forte estrutura psicológica (Gonçalves, 2013). 

Em 2011, em parceria com o Ministério do Esporte, a Liga Nacional de 

Basquete (LNB) criou a Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) com o objetivo 

de auxiliar na formação de atletas, dando mais tempo de jogo, rodagem, experiência 

aos jovens talentos, e servir como celeiro da nova geração de jogadores brasileiros. 

Atualmente, mais de 50% dos jogadores que disputam o NBB CAIXA já passaram 

pela LDB (LNB, 2018). 

Ser um atleta de basquetebol completo não é uma tarefa fácil, o atleta deve 

dominar uma ampla gama de fatores físicos, psicológicos, técnicos e táticos, os 

dominando de tal forma que possa executá-los de forma eficiente em interação com 

seus companheiros de equipe, proporcionando uma melhora do desempenho dos 

mesmos (GONÇALVES, 2013). 

Atualmente, trajetória mais comum dos atletas que buscam seu espaço no 

alto rendimento é, após trilharem seu caminho nas competições de base em todo o 

país (até os 19 anos), seguirem para a Liga de Desenvolvimento de Basquete 

buscando destacarem-se, chamando a atenção de clubes que disputam a principal 
competição, o NBB. 

Na criação da LDB a Liga Nacional de Basquete previa que os jogadores sub-

22 que passassem por ela representariam o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016 

(LNB, 2016). Por isso, inicialmente, a liga se chamou Liga de Desenvolvimento 

Olímpico (LDO). Porém o único representante do Brasil que passou pela Liga de 

Desenvolvimento foi o pivô Cristiano Felício, jogador que foi convocado às vésperas 

do início dos Jogos por conta de uma lesão de Anderson Varejão. 

Apesar do objetivo de ter representantes nos Jogos Olímpicos não ter sido tão 

bem alcançado, a LDB teve efeitos positivos no cenário esportivo nacional. Os 
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atletas que passaram pela liga ganharam experiência e destaque, muitos times tem 

investido em jovens talentos e alguns deles têm impressionado com seus trabalhos 

nas quadras do Novo Basquete Brasil. Na temporada de 2014/2015, 20% dos atletas 

que jogaram o NBB foram revelados na LDB (LNB, 2016), já em 2018 esse número 

subiu para 50%, um salto considerável. Alguns desses atletas têm solidificado seu 

lugar nos plantéis como peças essenciais, outros ainda não têm tanto espaço, mas 

se mostram boas opções quando utilizados pelos treinadores, enquanto uma outra 

parte começa a surgir e a ter suas primeiras oportunidades nos times adultos (LNB, 
2018). 

Em reportagem produzida em abril de 2017 (“De promessas à realidades: 

atletas vindos da LDB assumem papéis de protagonistas nos playoffs do NBB 

CAIXA e justificam importância da competição”) e veiculada em seu site, a LNB 

destaca o protagonismo de atletas da LDB nos playoffs do NBB e relembra que no 

campeonato Sul-Americano, realizado na Venezuela, em 2016, o Brasil ficou com o 

vice-campeonato, e seis dos doze jogadores que foram convocados, passaram pela 

LDB.  Mais recentemente, dos doze atletas escolhidos para representar a seleção 

brasileira na FIBA AmeriCup 2017 (a antiga Copa América), oito passaram pela LDB 
(LNB, 2017). 

Esses fatos demonstram a importância de se atentar para o desempenho dos 

atletas vindos da LDB e comprovam relevância desse estudo. Com o crescimento do 

esporte no Brasil, é interessante observar como a nova geração está atuando no alto 

rendimento, pois o futuro do basquetebol brasileiro dentro das quadras depende 
disso. Em adição, há pouquíssimos estudos acadêmicos nesse âmbito. 

Trabalharemos nesse estudo com a hipótese de que o desempenho 

apresentado pelos atletas na Liga de Desenvolvimento do Basquete influencia em 
suas atuações no Novo Basquete Brasil. 
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2. OBJETIVO 

O presente estudo se propõe a avaliar o desempenho dos atletas na Liga de 

Desenvolvimento de Basquete (LDB) e no Novo Basquete Brasil (NBB), de 2011 a 
2018, e como um influencia o outro. 
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3. METODOLOGIA 

Por ter como objetivo gerar conhecimentos que auxiliem a solução de 

problemas da prática, indo além do que pode ser representado apenas em números, 

esse estudo pode ser classificado como uma pesquisa aplicada de caráter 

qualitativo, que trata o problema e o objeto de maneira exploratório-descritiva. Esse 

trabalho também pode ser classificado, do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos, como uma pesquisa bibliográfica e documental. Como o estudo será feito 

com base nas estatísticas disponibilizadas pela Liga Nacional de Basquete em seu 

site a respeito dos jovens jogadores do Novo Basquete Brasil (NBB) nos seus anos 

de atuação e aplicação de questionário com técnicos do NBB, tem caráter de 

levantamento (GIL, 2008). Ele foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal do Espírito Santo sendo aprovado com o CAAE 
99304918.0.0000.5542. 

Como Neto (2007) diz a respeito das estatísticas: “O retrato numérico da 

performance1 de um atleta ou equipe, por apresentar em sua essência apenas 

dados quantitativos, pode gerar distorções no desempenho[...]” (apud FILHO; 

JUNIOR, 2011), os dados estatísticos podem ser incompletos para se determinar o 
desempenho de um atleta. 

Para complementar a pesquisa, escolheu-se a utilização do questionário 

online (Formulários Google), pois os técnicos das equipes do NBB estão em 

diferentes estados no país e constantemente se deslocando para disputa de 

partidas. Faleiros et. al (2016) relatou em seu estudo ter conseguido uma maior taxa 

de resposta utilizando o questionário online do que outros trabalhos que utilizaram o 

correio convencional e aponta que a estratégia é uma tendência atual para coleta de 

dados, preferida pela maioria dos sujeitos. A possibilidade de contatá-los e enviá-los 

o questionário através da internet torna essa pesquisa viável e rápida. Como forma 

de calibração do questionário desenvolvido, foi criado um piloto com 10 perguntas, 

que foi entregue a professores e técnicos da área, para que se chegasse o mais 
próximo possível de um questionário ideal. 

																																																													
1	Performance	palavra	em	inglês	que	significa	desempenho.	
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De acordo com o Regulamento técnico-operacional do NBB-CAIXA, cada 

equipe faz no mínimo 28 e no máximo 48 partidas durante uma temporada (LNB, 

2016). Por esse motivo, foram considerados para a amostra do estudo jogadores 

maiores de 18 anos, com participação em pelo menos duas edições da LDB, desde 

sua criação em 2011, e que tenham participado por pelo menos 30 minutos ao longo 

de uma temporada do NBB, significando um mínimo de aproximadamente um 
minuto jogado por partida, em média, em toda a temporada. 

Do banco de dados LNB foram selecionados os 30 primeiros atletas 

encontrados que cumpriam os critérios destacados acima dos quais foi analisado: o 

número de jogos na temporada, minutos em quadra, arremessos tentados, 

arremessos convertidos, porcentagem de aproveitamento nos arremessos, médias 

de assistências, bolas recuperadas, tocos, rebotes, eficiência e erros totais nas duas 

ligas. Foi feito contato com todos os técnicos das 14 equipes participantes da 

temporada 2018/2019 do Novo Basquete Brasil (Basquete Cearense, Bauru Basket, 

Botafogo, Brasília, Club de Regatas Vasco da Gama, Clube de Regatas do 

Flamengo, Corinthians, Esporte Clube Pinheiros, Minas Tênis Clube, Mogi das 

Cruzes, Joinville/AABJ, Paulistano, Franca Basquete, São José Basketball), porém o 

questionário só foi enviado para os 11 que concordaram em participar e, desses, 10 
responderam. 

Os dados estatísticos foram retirados diretamente do site da LNB 

(www.lnb.com.br/jogadores) para análise. 

Considerando que esse estudo não envolve experimentação, sendo aplicado 

apenas um questionário investigativo, os riscos para os participantes são mínimos. 

Um possível risco que poderia ser questionado seria a possibilidade de 

constrangimento ou comprometimento do técnico em relação à equipe e comissão 

técnica, devidos às suas respostas. Porém, isso não será um problema, pois foi 

adotado o uso de pseudônimos e a identidade dos sujeitos não foi revelada. 

Essa pesquisa é benéfica tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a 

comunidade do basquetebol brasileiro (jogadores, técnicos, comissões técnicas, 

presidentes de clubes), uma vez que existem poucos estudos sobre o esporte no 

país. Além disso, os jogadores terão nesse estudo uma forma de se colocarem em 

destaque, os técnicos e comissão técnica terão a oportunidade de demonstrar 
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coerência em suas escolhas e os presidentes dos clubes poderão utilizar o estudo 

como base para fundamentar suas decisões quanto ao investimento no elenco de 

seus times. Espera-se que esse estudo traga para a atenção dos técnicos, comissão 

técnica e estudiosos do basquete uma análise sólida de como tem sido a atuação 

dos atletas oriundos da LDB no NBB, e como a primeira influencia na segunda e 

vice-versa. Além disso, ansiamos apresentar uma visão ampla de como as 

estatísticas têm sido utilizadas na liga mais importante do país para o 

aproveitamento dos jovens talentos no basquetebol brasileiro e a sua importância 

como ferramenta para fundamentação das decisões a serem tomadas quanto à 

composição do elenco. 

Objetivando uma análise estatística em relação a performance dos jogadores 

nas ligas LDB e NBB, foram realizados testes estatísticos e estatísticas descritivas 

em 30 jogadores distintos para analisar a influência da “Liga de Desenvolvimento de 

Basquete”, em auxiliar na formação de atletas para o “Novo Basquete Brasil” com 

colaboração da "CONSTAT – Consultoria Estatística". Para este estudo, faremos 

uso do teste de diferença de médias. 

Para tal foi utilizado o teste T-Student, que é um teste de hipótese que usa 

conceitos estatísticos para rejeitar ou não uma hipótese nula quando a estatística de 

teste (t) segue uma distribuição t de Student (tabela 1). Os testes de hipótese 

constituem uma forma de inferência estatística. Hipóteses são afirmações sobre 

parâmetros populacionais e são testadas para ver se são consideradas verdadeiras 
ou não. 

O software utilizado foi o Jupyter Notebook, utilizando a linguagem de programação 

Python (versão 3.6), usando as bibliotecas: Pandas (importação e manipulação dos 

dados); matplolib (controle dos gráficos, eixos, labels, títulos, tamanho e limite; 

seaborn (geração dos gráficos estatísticos); numpy (cálculos matriciais e vetoriais, 

para teste de médias). 
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Tabela 1: Tabela de distribuição t de Student. 

 

Fonte: Autor Desconhecido 

O Teste t pode ser conduzido para: comparar uma amostra com uma 

população; comparar duas amostras pareadas (dependentes); comparar duas 

amostras independentes. Nesse caso, a questão se baseia em verificar se as duas 

amostras distintas que correspondem aos desempenhos dos jogadores da LDB e 

NBB possuem ou não as mesmas características. Ou seja, podemos inferir para 

comparar duas populações distintas (LDB e NBB). O teste de diferença de médias 

visa identificar se amostras diferentes possuem comportamentos ou características 

semelhantes. 

Nesse estudo foram consideradas as seguintes hipóteses: H0(Hipótese nula), 

ou seja, a performance na LDB não fez efeito no desempenho na NBB; H1(Hipótese 
Alternativa), ou seja, a performance na LDB fez efeito no desempenho na NBB. 
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μ1 = índice médio de desempenho na LDB, μ2 = índice médio de 

desempenho na NBB. 

 

Utilizamos como estatísticas de teste:  

Onde d  corresponde a média das diferenças entre o desempenho 

observado na LDB menos desempenho observado na NBB.  

 

Sd corresponde ao desvio padrão das diferenças entre as ligas. 

 

t corresponde a variável de teste. 

 

Além disso, temos o valor T que é tabelado da distribuição t-student T(1-α/2 ; 

n-1). 

Logo, queremos testar se os índices de performances obtidos na NBB foram 

influenciados com os obtidos primeiramente na LDB. Mediante ao teste de hipótese 

que utilizamos, devemos considerar que: se o valor de (|t|) em módulo for maior que 

T(1-α/2 ; n-1), rejeita H0, ou seja, a LDB fez efeito no desempenho na NBB. Caso 
contrário, aceita H0, ou seja, a LDB não fez efeito no desempenho na NBB.  

Para todos os testes realizados neste estudo, utilizamos uma margem de erro 

de 5% e nível de confiança de 95%. 

A respostas dos questionários pelos técnicos das equipes do NBB aparecem 

como forma de complemento à análise da atuação dos atletas no NBB de forma que 
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de fato o desempenho dos atletas oriundos da LDB no NBB depende diretamente do 

comportamento e atitude dos comandantes dos times perante ao surgimento desses 

atletas no cenário nacional. Por isso foram comparados os números apresentados 
nas duas ligas com a resposta aos questionários para avaliar se há coerência.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por se tratar de um esporte complexo, durante a desenvolvimento e evolução 

do basquetebol passou-se a utilizar cada vez mais o mapeamento estatísticos dos 

fundamentos da modalidade em jogos, seja para monitorar a atuação de jogadores 
de equipes adversárias ou mesmo para analisar o desempenho de seu próprio time. 

Carneiro, Souza e Costa (2015) afirmam que: 

A coleta, interpretação e avaliação de informações estatísticas durante 

partidas de basquetebol são fundamentais para que os treinadores avaliem 

o desempenho individual e coletivo de atletas e equipes, principalmente no 

que se refere à avaliação do desempenho técnico e tático. 

Com esses dados é possível planejar estratégias táticas antes de enfrentar 

uma equipe, como em que variável se atentar mais e em qual não se preocupar 

tanto, qual jogador tem um bom aproveitamento nos arremessos ou que oponente 

costuma garantir muitos rebotes durante as partidas. Também pode se utilizar as 

estatísticas para saber a que se dar o foco em um treinamento. Como por exemplo, 

entre partidas de uma série final percebe-se que sua equipe falhou muito nos lances 

livres. Pode ser interessante dedicar uma boa parte do treinamento para que os 

atletas treinem esse tipo de arremesso, antes da próxima partida. Ainda pode-se 

aproveitar desses números para definir a equipe titular ou a rotação dos atletas 
durante uma partida. 

Após a captação e organização de todos os dados estatísticos conforme 

descrito na metodologia, foram criados gráficos comparativos entre todos os 30 

atletas em cada um dos parâmetros escolhidos (minutos em quadra, porcentagem 

de aproveitamento, médias de assistências, bolas recuperadas, tocos, rebotes, 

eficiência e erros totais). Disso pôde-se se perceber e destacar alguns aspectos que 
vamos tratar aqui. 
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Tabela 2: Teste de diferença de médias para as variáveis de interesse referentes a LDB e NBB. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

De uma maneira geral, podemos observar que há um desempenho melhor em 

termos quantitativos na LDB em relação ao NBB, o que já era esperado, afinal há 

um salto grande no nível de uma para a outra, como podemos observar na 
sequência. 

Na variável “Média de minutos”, é possível observar que a distribuição de 

jogadores na LDB (azul) é relativamente maior em média de minutos por partida 

jogada do que no NBB (laranja).  
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Gráfico 1: Distribuição da variável Média de minutos nas duas ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 3: Partidas disputadas, minutos jogados e média de minutos jogados, jogador por jogador em 

ambas as ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

LDB NBB LDB NBB LDB NBB

Jogador / Variável Partidas disputadas Partidas disputadas Minutos jogados Minutos jogados Média de minutos 
jogados

Média de minutos 
jogados

1 69 207 2122,7 4326,8 30,8 20,9
2 13 207 429,4 5260,9 33 25,4
3 61 144 1506,9 3077,2 24,7 21,4
4 60 217 1780,5 5288,5 29,7 24,4
5 15 243 417,8 6525,4 27,9 26,9
6 20 244 508,7 6025,1 25,4 24,7
7 76 184 2003,3 2748,2 26,4 14,9
8 24 304 850,2 6408,1 35,4 21,1
9 64 213 1641,6 4696,7 25,6 22,1
10 77 79 1865 1450,8 24,2 18,4
11 84 43 1884,3 972,1 22,4 22,6
12 32 199 1045,2 3628,9 32,7 18,2
13 23 229 758,2 3727,2 33 16,3
14 85 76 1248,9 549,6 14,7 7,2
15 29 153 829,8 2596,8 28,6 17
16 88 69 2369 358,2 26,9 5,2
17 66 104 1778,2 1353,3 26,9 13
18 36 268 1238,7 5706,4 34,4 21,3
19 77 29 2178,7 135,7 28,3 4,7
20 21 66 555,6 1040,5 26,5 15,8
21 61 98 1227,5 967,1 20,1 9,9
22 21 25 477,2 255,5 22,7 10,2
23 19 25 498,5 244,2 26,2 9,8
24 35 33 1059,6 887,8 30,3 26,9
25 35 43 1074,9 769,1 30,7 17,9
26 30 177 806,3 3168,1 26,9 17,9
27 31 29 416,2 240,8 13,4 8,3
28 90 60 1704,1 634,2 18,9 10,6
29 66 94 2046,2 943,5 31 10
30 52 52 1008,6 382,5 19,4 7,4
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Podemos observar que para a maioria dos atletas há um número 

consideravelmente maior de partidas disputadas no NBB do que na LDB. Isso pode 

significar que parte desses atletas já tem uma importância maior nas suas equipes 

no NBB se comparado à LDB. O jogador 2, apesar de ter disputado ao menos 2 

(duas) temporadas na LDB (como foi o critério para a pesquisa), disputou apenas 13 

(treze) partidas nessa liga e 207 (duzentos e sete) no NBB. Já o atleta 5 fez 15 

(quinze) partidas na liga de desenvolvimento e teve 243 (duzentos e quarenta a três) 

jogos no NBB, o número 6 com vinte jogos disputados na LDB e 244 (duzentos e 

quarenta e quatro) no NBB e o número 8 que teve apenas 24 (vinte e quatro) jogos 

na primeira e incríveis 304 (trezentos e quatro) jogos na segunda. Destaque para os 

jogadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18 e 24 que mantiveram seus tempos de quadra 

superiores a 20 (vinte) minutos por partida em ambas. E ao jogador 11 que 

aumentou ligeiramente seu tempo de quadra de 22,4 para 22, 6 minutos por partida 

da LDB para o NBB. Os minutos jogados nas duas ligas revelam que de fato alguns 

dos atletas tiveram bastante tempo em quadra, mesmo no NBB, como é o exemplo 
do atleta 5 que alcançou a marca de 6525,4 minutos jogados. 

Gráfico 2: Comparação entre partidas disputadas em ambas as ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

A variável "aproveitamento nos arremessos", de acordo com a Tabela 2, não 

apresenta diferenças significativas e, portanto, aceita a hipótese H0, isto é, 

estatisticamente indica que a LDB não influenciou no desempenho dos atletas no 
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NBB. Tal comportamento sinaliza que, os atletas mantiveram uma proporção muito 

parecida de tentativas e acertos, tendo a maior parte dos mesmos convertido entre 

40% e 50% dos arremessos tentados, como podemos observar no gráfico 2 a 

seguir, o que é um sinal de que estão conseguindo serem equivalentemente 
eficientes em suas tentativas em uma competição de maior nível. 

Gráfico 3: Distribuição da variável Aproveitamento nos arremessos nas duas ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 
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Tabela 4: Média de pontos convertidos, média de pontos tentados e porcentagem de aproveitamento 

de arremessos por jogo em ambas as ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

A variável "aproveitamento nos arremessos" demanda muita atenção para se 

analisar. Como exemplo podemos destacar o atleta 16 que teve mais de 62,6% de 

aproveitamento no NBB. Isolando dessa forma esse dado pode levar-nos a 

impulsivamente afirmar que esse atleta apresentou um desempenho excepcional, 

porém se observarmos na tabela 3 que o mesmo atleta teve uma média de somente 

2 (dois) pontos tentados por jogo no NBB em comparação aos 20,9 tentados por 

jogo na LDB notamos que em verdade o desempenho não foi tão impressionante 

quanto aparentava. Por outro lado, podemos observar o atleta número 11 que 

aumentou, mesmo que ligeiramente (de 15, 9 para 16,9) suas tentativas de pontos e 

mesmo assim teve um aumento no seu aproveitamento nos arremessos de 53,1% 

para 54% da LDB para o NBB. É interessante também destacar os atletas 2, 5, 7 e 

15 que aumentaram seu aproveitamento nos arremessos da LDB para o NBB 

mantendo suas tentativas acima dos dois dígitos (mais que dez pontos tentados por 
jogo). 

LDB NBB LDB NBB LDB NBB

Jogador / Variável Pontos convertidos 
(média)

Pontos convertidos 
(média)

Pontos tentados 
(média)

Pontos tentados 
(média) Aproveitamento (%) Aproveitamento (%)

1 18,2 9,3 37,7 20,1 48,3 46,3
2 16,4 10,3 36,1 18,5 45,4 55,5
3 12,7 8,3 23,3 16,4 54,4 50,3
4 13,4 8,7 31,1 20,3 43,1 42,9
5 13,5 11,4 31,4 25,5 42,9 44,6
6 9,6 11,5 18,1 23,3 53 49,5
7 11,8 5,5 26,7 11,3 44,4 48,2
8 17,2 8,1 39 18,9 44,1 42,8
9 12,1 8,1 23,5 16,6 51,4 48,6
10 9,9 6,6 20,2 15,7 49,1 42,3
11 8,4 9,1 15,9 16,9 53,1 54
12 17,6 6,5 38,1 14,6 46,3 44,6
13 13,9 5,3 28,7 11,1 48,3 47,6
14 5,9 2,3 11,4 4,1 51,5 56,5
15 10,4 5,3 25,4 11 40,9 47,8
16 9 1,2 20,9 2 42,8 62,6
17 11,3 3,8 22,9 7 49,5 53,3
18 12,9 4,5 32,6 12,7 39,4 35,9
19 11,1 1,2 29,4 3,9 37,9 29,8
20 6,6 4 17,8 9,5 36,9 41,7
21 7,5 3,3 14,5 7 51,5 47,3
22 11,7 3 25,5 7,3 45,8 41,2
23 7,2 2,3 19 7,1 38 32,2
24 14,4 10,2 27,9 23,3 51,7 43,8
25 14,6 7,7 34,4 28,9 42,5 40,5
26 10,5 5,6 26,1 14,1 40,1 39,8
27 3,3 2,2 8,9 6,6 36,7 33,9
28 6,8 4 12,5 6,7 54,2 58,7
29 15,5 4,3 31,7 9,3 49 46,1
30 6,4 2,2 13,2 5 48,1 44,4
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Se observarmos os pontos convertidos, somente os jogadores 2, 5, 6 e 10 

conseguiram manter uma média acima de 10 (dez) pontos por jogo convertidos no 

NBB. Os atletas 1 e 11 chegaram bem perto disso com 9,3 e 9,1 pontos convertidos 

por jogo, respectivamente. Isso indica uma participação efetiva desses atletas nas 
suas equipes no Novo Basquete Brasil. 

Como pode-se observar nos gráficos e tabela a seguir, as variáveis "rebotes”, 

"assistências" e “bolas recuperadas” tem o comportamento esperado e decrescem 

da liga de desenvolvimento para a liga principal. 

Gráfico 4: Distribuição da variável Rebotes nas duas ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 
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Tabela 5: Médias de rebotes, assistências e bolas recuperados por jogo em ambas as ligas, atleta por 

atleta. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

Destaque para os jogadores 5 e 11 que mantiveram o mesmo nível em 
rebotes nas duas ligas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDB NBB LDB NBB LDB NBB

Jogador / Variável Rebotes (média) Rebotes (média) Assistências (média) Assistências (média) Bolas recuperadas 
(média)

Bolas recuperadas 
(média)

1 8,1 3,7 1,9 1,1 1,8 0,7
2 5,2 2,8 7,5 4,4 1,6 0,9
3 2,9 1,7 2,9 1,8 1,4 0,8
4 5,9 3 4,9 3,4 1,7 0,9
5 4,1 4,2 2,3 2,2 1,9 1,2
6 5,3 4,6 0,6 0,7 0,6 0,5
7 4,6 1,9 1,8 0,7 1,4 0,5
8 3,7 2,1 3,1 1,3 2,4 0,9
9 4,1 2,1 3,6 2,6 1,6 1
10 4,8 2,7 3,1 2,6 1,6 0,8
11 2,6 2,6 3,5 4,8 1,7 1,2
12 6,2 2,5 3,5 2,8 2,2 0,8
13 10,3 2,9 1,8 0,7 2,2 0,6
14 4,8 1,8 0,2 0,1 0,2 0
15 4 1,6 1,9 0,9 0,9 0,5
16 4,2 0,6 2,5 0,4 1,6 0,2
17 5,5 2,5 0,9 0,3 1,1 0,4
18 5 2 9,5 3,4 3,1 1
19 5,4 0,6 1,7 0,2 1 0,1
20 3,4 1,3 4,3 2 1,4 0,6
21 6,8 1,8 0,9 0,4 1,1 0,4
22 2,8 1,4 2,6 0,6 2 0,5
23 2 0,8 2,7 0,7 1,6 0,2
24 5,6 3,5 2,6 1,5 1,6 1,1
25 5,7 1,5 1,6 0,9 1,8 0,9
26 7,9 3,3 1,2 0,7 0,9 0,3
27 2,3 0,9 0,7 0,5 1 0,5
28 5,5 2,4 0,5 0,4 0,4 0,2
29 5,6 1,3 4,1 0,8 2,5 0,8
30 2,5 1 2,6 0,7 1,1 0,2
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Gráfico 5: Distribuição da variável Assistências nas duas ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

Destaque para o jogador 11 que aumentou seu desempenho nessa variável 

de 3,5 para 4,8 assistências por partida. Um ponto muito positivo, considerando que 

o jogador em questão atua na posição armador. O jogador 5 manteve o mesmo nível 
nas duas ligas nesse fundamento. 

As assistências são uma variável crucial dentro do jogo, tem relação direta 

com o nível de trabalho em equipe, bom desenvolvimento de estratégias de ataque e 

tomadas de decisão. Além disso, uma melhor seleção das tentativas de arremessos 

tende a elevar o aproveitamento, resultando em menos chances de rebotes 
defensivos ao oponente (ALMAS, 2015). 
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Gráfico 6: Distribuição da variável Bolas recuperadas nas duas ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 6: Médias de tocos, erros e eficiência nas duas ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

LDB NBB LDB NBB LDB NBB

Jogador / Variável Tocos (média) Tocos (média) Erros (média) Erros (média) Eficiência (média) Eficiência (média)

1 0,9 0,5 2,5 1,3 19,9 9,5
2 0,1 0 3,5 2,1 19,4 12,3
3 0,4 0,3 2,9 2 12,4 7,1
4 0,1 0 2,6 1,9 15,6 9,2
5 0,7 0,3 2,9 2,2 12,6 10,9
6 1 0,7 1,3 1,6 11,6 11,1
7 0,4 0,2 2,2 1 11,1 5,1
8 0,3 0,2 3,3 1,2 15,5 7,2
9 0,1 0,1 2,7 1,8 13,6 8,3
10 0,4 0,2 2,4 1,5 12,8 7,4
11 0,1 0 2,1 2,1 10,8 12,2
12 0,1 0 3 1,4 17,5 7,5
13 0,9 0,2 2 0,8 20,3 6,2
14 0,2 0,1 2 0,6 5,9 2,8
15 0,2 0,1 1,7 0,9 9,3 5
16 0,2 0 2,7 0,5 9,4 1,4
17 0,8 0,3 1,9 0,7 12,1 4,7
18 0,1 0 3,4 1,3 19,1 6,6
19 0,3 0 1,9 0,2 10,4 0,7
20 0 0 2,8 0,7 8,3 4,9
21 0,5 0,1 1,6 0,6 11,6 3,7
22 0 0,1 1,6 0,2 11,5 3,5
23 0,2 0 2,8 0,5 5,8 1,6
24 0 0 2,8 1,6 15,9 9,4
25 0,4 0 2,5 1,4 13,1 4,8
26 0,4 0,1 2,5 0,8 11,8 5,7
27 0,2 0,1 1,2 0,4 4 2,1
28 0,6 0,1 1,4 0,6 9,2 4,9
29 0,3 0,1 3,3 1 17,2 3,9
30 0,1 0,1 2,2 1 7,2 1,9
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Apesar de ser difícil determinar baseando-se apenas nesses números se 

estão apresentando esse comportamento por estarem arriscando menos em suas 

atuações ou por um aumento na concentração enquanto estão em quadra, também 

é interessante observar que em geral os atletas somaram menos erros em média no 
NBB em comparação à LDB, o que é muito positivo. 

Gráfico 7: Distribuição da variável Erros nas duas ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

A redução no número de erros também pode estar diretamente relacionada 

com a redução na média de minutos jogados. Ora, se joga-se menos minutos tem-se 

menos oportunidades que podem levar o jogador a errar. Esse pensamento pode ser 

da mesma forma levado à comparação das variáveis rebotes, assistências, bolas 

recuperadas, tocos, erros e eficiência, visto que os jogadores tiveram menos tempo 

para produzir em todas essas. É válido salientar novamente que como apontado no 

gráfico 2, a grande maioria desses atletas tem um número considerável maior de 
partidas no NBB. 
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Gráfico 8: Distribuição da variável Eficiência nas duas ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

Na variável "eficiência" também houve uma queda no NBB em comparação à 

LDB. Destaque ao jogador 11 que foi a exceção nessa variável, aumentando sua 

eficiência de uma liga para a outra e aos jogadores 2, 5, 6 e 11 (novamente) que 

conseguiram manter a eficiência nas duas ligas acima dos 10 (dez) pontos. 

A eficiência é uma variável que quantifica de uma forma geral atuação do 

jogador. Seu cálculo é feito da seguinte maneira: (Pontos + Rebotes + Tocos + Bolas 

recuperadas + Assistências) - (Arremessos de dois errados + Arremessos de três 
errados + Lances livres errados + Erros) (LNB, 2016). 
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Gráfico 9: Distribuição da variável Tocos nas duas ligas. 

 

Fonte: Próprio Autor. 

É interessante notabilizar o jogador 11, que recebeu destaque nas variáveis 

"média de minutos", "aproveitamento nos arremessos", "rebotes", "assistências" e 

"eficiência" pelo nível apresentado e de fato vem se tornando uma peça importante 
em sua equipe. 

Para tentar entender um pouco melhor o significado desses dados coletados, 

realizamos um questionário com os técnicos das 14 equipes que disputaram o NBB 
na temporada 2017/2018. Destes, apenas 10 responderam ao questionário. 

Neto (2006) afirma que a estatística é um instrumento valiosíssimo para servir 

de suporte aos técnicos na tomada de decisão. Em nossa pesquisa, quando 

perguntados se acreditam no uso das estatísticas como uma ferramenta no 

basquetebol profissional e se utilizam as estatísticas no dia a dia, 100% dos técnicos 

respondeu que sim, corroborando com o que disse o autor. Enquanto nove técnicos 

responderam "sim" à questão: "Você acredita que o desempenho de atletas na Liga 

de Desenvolvimento de Basquete (LDB) reflete nas suas atuações no Novo 
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Basquete Brasil (NBB)?", um respondeu que "depende do caso". Apenas um entre 

os dez que responderam ao questionário disse não ter utilizado atleta(s) no NBB 

baseado na atuação do(s) mesmo(s) na LDB, o restante afirmou já ter dado a 

oportunidade para um ou mais atletas após observar o desempenho na liga de 

desenvolvimento. É interessante salientar, entretanto, que o técnico que respondeu 

"não” à essa questão, justificou sua resposta dizendo "Por que costumo me basear 
nos treinamentos com a equipe adulta". 

No espaço reservado para justificativa à resposta da questão anterior - 

"Independentemente de você ter respondido sim ou não à última pergunta, esse 

espaço é para você justificar o por quê" - encontramos as respostas: 

"Desenvolvimento do seu jogo", "Acompanhando os jogos da LDB e vendo que o 

atleta tem condições, utilizo na NBB", "A liga de desenvolvimento é essencial por ser 

uma faixa de transição do atleta, dando a oportunidade de ele jogar e ser 

protagonista o que lhe oferece uma experiência fundamental no seu crescimento", 

"Utilizei porque eram jogadores que desempenham em ótimo nível no LDB e 

consideramos que tinham nível técnico para jogar o NBB", "Ja usei e mantive no 

grupo dos profissionais atletas com idades de LDB por acreditar que são jovens 

promissores e em pouco tempo devam estar tendo mais tempo de quadra e 

ajudando no profissional", "Pq normalmente o jogador vem em processo de 

evolução, e na LDB ele tem mais tempo de quadra para colocar todo seu talento e 

potencial. Após isso, ele vem com mais confiança para jogar no NBB onde o nível de 

exigência é bem maior.", "Por lá ter podido ver o atletas em situações desafiadoras e 

perceber a atitude positiva tomada", "Quando o atleta jovem tem um tempo de 

quadra maior e protagonismo na LDB isso ajuda muito no seu desenvolvimento. 

Com isso nós técnicos passamos ganhar mais confiança nesse atleta, sendo assim 
o mesmo começa a ganhar tempo de quadra no adulto.". 

Essas respostas transcritas acima podem nos levar a alguns pensamentos. 

Primeiramente notamos que ao menos os que responderam ao questionário 

entendem que esses atletas oriundos da LDB estão em construção, em uma fase de 

transição. Depois, de uma maneira geral podemos observar, em boa parte das 

respostas, que os técnicos das equipes do NBB acreditam que a LDB tenha uma 

influência importante no desenvolvimento dos atletas para que eles ganhem 

experiência, sejam expostos a situações críticas, desempenhem protagonismo, 
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ganhem confiança, etc. Em seguida, continuando na mesma linha de pensamento e 

também observando as respostas das questões anteriores conseguimos visualizar 

que técnicos tem se mantido atentos a LDB, e uma forma de fazer isso, claro, é 

através da análise das estatísticas. Portanto, boas atuações na LDB têm um grande 
potencial de gerar oportunidades na liga principal. 

Seguindo com as questões abordadas, indagamos: "Que variáveis você 

acredita que mais influenciam na atuação de um jogador da LDB no NBB?" Foram 

dados como exemplo as seguintes variáveis: "Experiência, preparação física, 

maturidade, qualidade técnica, inteligência tática, estrutura psicológica, 

autoconfiança, consciência coletiva, perfil de liderança, capacidade de assumir 

responsabilidades, entre outros" e foi deixado aberto e espaço para que os sujeitos 

digitassem o que pensavam. Um deles destacou “qualidade técnica" como a de 

maior importância. Outro pontuou "Todas são de fundamental importância, mas sem 

dúvida, acredito que a auto confiança e capacidade de assumir responsabilidade, 

nesse momento influenciam muito.". Outro ainda listou "Experiencia, maturidade, 

fisico, estrutura psicologica" como sendo as mais determinantes. Um deles apontou 

que é preciso "conquistar tempo de quadra e assim adquirir a experiência necessária 

do jogo". Um quinto técnico reforçou: "	Todas essas!! Maturidade um pouco mais!". O 

sexto citou "Inteligencia Tática, Qualidade Técnica e Auto confiança" como sendo 

cruciais enquanto outro colocou qualidade técnica em primeiro lugar, inteligência 

tática em segundo e terminou em terceiro dizendo que "No basquete moderno a 

preparação física influencia muito". Além dessas variáveis os técnicos citaram: 

“tomada de decisão sobre pressão”; "condições físicas compatíveis com os 

jogadores do NBB, poder de decisão e atitude desenibida". 

Quando perguntados "Como você escala o seu time para uma partida?" em 

uma questão que se podia escolher mais de uma opção como resposta, sendo elas: 

De acordo com o desempenho nos treinos; De acordo com os números 

apresentados em partidas anteriores; Proximidade na forma de pensar o jogo; De 

acordo com a experiência; De acordo com o salário (os maiores investimentos tem 

mais tempo de quadra); Procuro inserir os mais jovens para que ganhem rodagem; e 

Outro, na qual se podia descrever por si mesmo. Nove deles marcaram que o fazem 

de acordo com o desempenho apresentado nos treinos, cinco "de acordo com os 

números apresentados em partidas anteriores" e "proximidade na forma de pensar o 
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jogo", dois disseram que procuram inserir os mais jovens para que ganhem 

rodagem, um de acordo com a experiência, um dos técnicos foi o único a não 

marcar a primeira opção, mas descreveu: "minhas escolhas são em cima de todas 

as opções (menos de acordo com o salário) e as vezes conforme as características 

da equipe adversária", indicando que o desempenho nos treinos é um fator crucial. 

Outro ainda respondeu: "Necessidade do nosso time e características do 

adversário", seguido por mais dois que sinalizaram que levam em conta o time 

oponente na hora de escalarem suas equipes para uma partida ("De acordo com a 

característica do adversário" e "	De acordo com o adversário trocamos uma ou duas 

peças"). 

Progredindo no questionário, não era de se esperar um resultado diferente de 

100% dos técnicos respondendo “sim” à pergunta: "Você acredita no investimento 

nas categorias de base para formar futuros jogadores de qualidade?", como 
aconteceu. 

Para finalizar o questionário restam duas perguntas que trazem o desfecho 

ideal para o raciocínio que estamos construindo. A primeira: "Você normalmente 

participa das decisões na hora da formação do elenco da equipe em que trabalha?", 

teve nove respostas para “sim” uma para "em boa parte”. E a segunda, e derradeira, 

"Como técnico do NBB, você tem o interesse em aproveitar atletas oriundos da 

LDB?" teve nove respostas para “Sim, procuro dar oportunidade aqueles em que 

enxergo potencial” e uma para “Sim, desde que apresentem resultados”. Esse 

produto nos parece coerente não só com o restante do questionário, mas também 

com as outras informações trazidas ao longo desse trabalho. Ora, se o basquete 

brasileiro passa por um processo de renovação no qual há de fato um número 

expressivo de jovens atletas surgindo no cenário brasileiro em posição de destaque, 

apresentando boas performances na transição da Liga de Desenvolvimento de 

Basquete para o Novo Basquete Brasil, e se os comandantes das equipes 

caracterizam a LDB como importante nesse processo, observam esse movimento 

atenciosamente e fazem parte da conversa na hora de formar o elenco das equipes, 

então faz sentido que o número de atletas que passaram pela LDB atuando no NBB 

aumente e alcance níveis superiores a 50%, como é o caso. O que reforça a 

relevância da LDB, que serve como valiosa ferramenta para o crescimento do 
esporte no Brasil. 
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Após a análise de 22 entrevistas com treinadores, jogadores e coordenadores 

do basquetebol, um estudo feito em Portugal concluiu que em termos técnicos os 

fatores que parecem influenciar mais para um jogador atingir o alto rendimento são 

os fundamentos mais básicos da modalidade: arremesso, drible e passe 
(GONÇALVES, 2003). 

Podemos notar que há uma queda no número de erros dos jogadores da LDB 

quando atuam no NBB, considerando que um bom controle de bola (drible) e um 

bom passe são fatores que influenciam na produção ou não de erros, podemos 

inferir que esses atletas devem ter domínio nesse fundamento. Da mesma forma se 

verificarmos mais uma vez o aproveitamento que de uma forma geral os atletas 

mantiveram-se na zona de 40% a 50% de aproveitamento nos arremessos, 

podemos deduzir que também há um bom domínio desse fundamento. 

Gonçalves (2003) acrescenta que não só esses fundamentos são suficientes, 

mas um conjunto de outros fatores. Mais do que decorar jogadas e movimentações, 

um atleta completo deve ler e compreender o jogo e saber como cada situação 

interfere em si e em sua equipe, além de capacidade de tomada de decisão rápida e 

antecipação compõe características essenciais a serem desenvolvidas. É 

interessante citar que também se chegou a conclusão nesse mesmo estudo que os 

fatores que rodeiam o jogador são decisivos para se chegar ao alto nível. A família 
como sendo o mais relevante. 
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5. CONCLUSÃO 

Diante de todo o levantamento feito nesse estudo podemos concluir que os 

atletas oriundos da LDB não somente são o futuro do basquetebol brasileiro, mas 

são o presente, contabilizando metade ou mais dos atletas ativos no Novo Basquete 

Brasil. Notamos que os técnicos estão os observando e suas atuações na LDB 

influenciam sim nas oportunidades que terão no NBB. Da mesma forma, 

percebemos que por se tratarem de dados quantitativos somente, as estatísticas do 

jogo podem passar uma percepção diferente da realidade, uma vez que a qualidade 

da execução dos fundamentos e todo o resto que o esporte envolve não consegue 

ser traduzido nos resultados, dificultando uma análise e conclusão mais concreta 

sobre a atuação desses atletas. Porém, através do questionário aplicado e do 

desenvolver do esporte no passar dos anos em que esse trabalho estava sendo 

construído, conseguimos afirmar que a LDB compreende um papel importantíssimo 

no cenário do basquetebol nacional, servindo como um meio de transição dos 

atletas das categorias de base para o adulto, onde eles conseguem adquirir 

experiência e mostrar aos técnicos características e capacidades que estes buscam 

em um atleta. Ademais, concluímos, sem dúvidas, que a estatística é de fato uma 

ferramenta que vem sendo utilizada pelos técnicos da elite do basquetebol brasileiro 
diariamente. 

Diante disso tudo, é imprescindível salientar a necessidade da produção de 

mais estudos explorando a modalidade basquetebol em todas as suas implicações. 

A escassez no número de trabalhos na área não condiz com a expansão do esporte 
no país e limitou a discussão e diálogo desse estudo com a literatura.	  
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7. ANEXOS 
 
- ANEXO I 

 
 

 
 
 

 
 

 

LDB

Jogador/Variável Partidas (LDB) Minutos Média
Pontos 

convertidos 
(média)

Pontos tentados 
(média)

Aproveitamento 
(%)

Rebotes 
(média)

Assistências 
(média)

Bolas 
recuperadas 

(média)
Tocos (média) Erros (média) Eficiência 

(média)

1 69 2122,7 30,8 18,2 37,7 48,3 8,1 1,9 1,8 0,9 2,5 19,9
2 13 429,4 33 16,4 36,1 45,4 5,2 7,5 1,6 0,1 3,5 19,4
3 61 1506,9 24,7 12,7 23,3 54,4 2,9 2,9 1,4 0,4 2,9 12,4
4 60 1780,5 29,7 13,4 31,1 43,1 5,9 4,9 1,7 0,1 2,6 15,6
5 15 417,8 27,9 13,5 31,4 42,9 4,1 2,3 1,9 0,7 2,9 12,6
6 20 508,7 25,4 9,6 18,1 53 5,3 0,6 0,6 1 1,3 11,6
7 76 2003,3 26,4 11,8 26,7 44,4 4,6 1,8 1,4 0,4 2,2 11,1
8 24 850,2 35,4 17,2 39 44,1 3,7 3,1 2,4 0,3 3,3 15,5
9 64 1641,6 25,6 12,1 23,5 51,4 4,1 3,6 1,6 0,1 2,7 13,6

10 77 1865 24,2 9,9 20,2 49,1 4,8 3,1 1,6 0,4 2,4 12,8
11 84 1884,3 22,4 8,4 15,9 53,1 2,6 3,5 1,7 0,1 2,1 10,8
12 32 1045,2 32,7 17,6 38,1 46,3 6,2 3,5 2,2 0,1 3 17,5
13 23 758,2 33 13,9 28,7 48,3 10,3 1,8 2,2 0,9 2 20,3
14 85 1248,9 14,7 5,9 11,4 51,5 4,8 0,2 0,2 0,2 2 5,9
15 29 829,8 28,6 10,4 25,4 40,9 4 1,9 0,9 0,2 1,7 9,3
16 88 2369 26,9 9 20,9 42,8 4,2 2,5 1,6 0,2 2,7 9,4
17 66 1778,2 26,9 11,3 22,9 49,5 5,5 0,9 1,1 0,8 1,9 12,1
18 36 1238,7 34,4 12,9 32,6 39,4 5 9,5 3,1 0,1 3,4 19,1
19 77 2178,7 28,3 11,1 29,4 37,9 5,4 1,7 1 0,3 1,9 10,4
20 21 555,6 26,5 6,6 17,8 36,9 3,4 4,3 1,4 0 2,8 8,3
21 61 1227,5 20,1 7,5 14,5 51,5 6,8 0,9 1,1 0,5 1,6 11,6
22 21 477,2 22,7 11,7 25,5 45,8 2,8 2,6 2 0 1,6 11,5
23 19 498,5 26,2 7,2 19 38 2 2,7 1,6 0,2 2,8 5,8
24 35 1059,6 30,3 14,4 27,9 51,7 5,6 2,6 1,6 0 2,8 15,9
25 35 1074,9 30,7 14,6 34,4 42,5 5,7 1,6 1,8 0,4 2,5 13,1
26 30 806,3 26,9 10,5 26,1 40,1 7,9 1,2 0,9 0,4 2,5 11,8
27 31 416,2 13,4 3,3 8,9 36,7 2,3 0,7 1 0,2 1,2 4
28 90 1704,1 18,9 6,8 12,5 54,2 5,5 0,5 0,4 0,6 1,4 9,2
29 66 2046,2 31 15,5 31,7 49 5,6 4,1 2,5 0,3 3,3 17,2
30 52 1008,6 19,4 6,4 13,2 48,1 2,5 2,6 1,1 0,1 2,2 7,2

NBB

Jogador/Variável Partidas (NBB) Minutos Média
Pontos 

convertidos 
(média)

Pontos tentados 
(média)

Aproveitamento 
(%)

Rebotes 
(média)

Assistências 
(média)

Bolas 
recuperadas 

(média)
Tocos (média) Erros (média) Eficiência 

(média)

1 207 4326,8 20,9 9,3 20,1 46,3 3,7 1,1 0,7 0,5 1,3 9,5
2 207 5260,9 25,4 10,3 18,5 55,5 2,8 4,4 0,9 0 2,1 12,3
3 144 3077,2 21,4 8,3 16,4 50,3 1,7 1,8 0,8 0,3 2 7,1
4 217 5288,5 24,4 8,7 20,3 42,9 3 3,4 0,9 0 1,9 9,2
5 243 6525,4 26,9 11,4 25,5 44,6 4,2 2,2 1,2 0,3 2,2 10,9
6 244 6025,1 24,7 11,5 23,3 49,5 4,6 0,7 0,5 0,7 1,6 11,1
7 184 2748,2 14,9 5,5 11,3 48,2 1,9 0,7 0,5 0,2 1 5,1
8 304 6408,1 21,1 8,1 18,9 42,8 2,1 1,3 0,9 0,2 1,2 7,2
9 213 4696,7 22,1 8,1 16,6 48,6 2,1 2,6 1 0,1 1,8 8,3

10 79 1450,8 18,4 6,6 15,7 42,3 2,7 2,6 0,8 0,2 1,5 7,4
11 43 972,1 22,6 9,1 16,9 54 2,6 4,8 1,2 0 2,1 12,2
12 199 3628,9 18,2 6,5 14,6 44,6 2,5 2,8 0,8 0 1,4 7,5
13 229 3727,2 16,3 5,3 11,1 47,6 2,9 0,7 0,6 0,2 0,8 6,2
14 76 549,6 7,2 2,3 4,1 56,5 1,8 0,1 0 0,1 0,6 2,8
15 153 2596,8 17 5,3 11 47,8 1,6 0,9 0,5 0,1 0,9 5
16 69 358,2 5,2 1,2 2 62,6 0,6 0,4 0,2 0 0,5 1,4
17 104 1353,3 13 3,8 7 53,3 2,5 0,3 0,4 0,3 0,7 4,7
18 268 5706,4 21,3 4,5 12,7 35,9 2 3,4 1 0 1,3 6,6
19 29 135,7 4,7 1,2 3,9 29,8 0,6 0,2 0,1 0 0,2 0,7
20 66 1040,5 15,8 4 9,5 41,7 1,3 2 0,6 0 0,7 4,9
21 98 967,1 9,9 3,3 7 47,3 1,8 0,4 0,4 0,1 0,6 3,7
22 25 255,5 10,2 3 7,3 41,2 1,4 0,6 0,5 0,1 0,2 3,5
23 25 244,2 9,8 2,3 7,1 32,2 0,8 0,7 0,2 0 0,5 1,6
24 33 887,8 26,9 10,2 23,3 43,8 3,5 1,5 1,1 0 1,6 9,4
25 43 769,1 17,9 7,7 28,9 40,5 1,5 0,9 0,9 0 1,4 4,8
26 177 3168,1 17,9 5,6 14,1 39,8 3,3 0,7 0,3 0,1 0,8 5,7
27 29 240,8 8,3 2,2 6,6 33,9 0,9 0,5 0,5 0,1 0,4 2,1
28 60 634,2 10,6 4 6,7 58,7 2,4 0,4 0,2 0,1 0,6 4,9
29 94 943,5 10 4,3 9,3 46,1 1,3 0,8 0,8 0,1 1 3,9
30 52 382,5 7,4 2,2 5 44,4 1 0,7 0,2 0,1 1 1,9
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- ANEXO II 
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- ANEXO III 
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