
JOGANDO NA PRÉ-TEMPORADA

“Do mesmo modo, custa-me entender a evolução de um jogador à

margem da evolução da equipa”.

Mourinho em Oliveira et alii (2006, pg. 153)

Muito se fala da necessidade de um maior período de preparação no

início da temporada para que se possa preservar a saúde dos atletas e para

que as equipes tenham condições de aprimorar e estabilizar o seu rendimento.

Sem dúvida a possibilidade de uma melhor preparação para suportar o

calendário  é  um requisito  básico  para  a  qualidade do  espetáculo  e  para  a

obtenção dos resultados planejados.

A  pré-temporada  adequada,  a  racionalização  do  calendário,  a

padronização das dimensões do campo, a manutenção do elenco ao longo do

ano,  juntamente  com  a  profissionalização  da  arbitragem,  são  fatores  que

contribuirão  definitivamente  para  a  melhoria  das  competições  dentro  das

diferentes divisões do futebol brasileiro.

Aproveitar  adequadamente  o  período disponível  de  preparação é  tão

importante quanto a possibilidade da sua ampliação. 

Quando se observa o cenário internacional,  em particular as grandes

equipes  europeias,  pode-se  notar  que  a  pré-temporada  é  utilizada  para  a

preparação das equipes;  para  a internacionalização das suas marcas;  para

uma  maior  aproximação  com  os  fãs  ao  redor  do  mundo  e  para  cumprir

compromissos com os seus respectivos patrocinadores.

Dentro  deste  contexto  de  preparação,  pode-se  perceber  o

aprimoramento do ‘jogo pelo jogo’. As equipes buscam estabelecer o ‘modelo

de jogo’ como ponto central do seu treinamento.



O cenário internacional na temporada 2015/2016

As diferenças  na  preparação  atenderam às  particularidades  de  cada

equipe, porém, todas tiveram o jogo como a sua ferramenta principal.

 O Bayern de Munique, no seu primeiro enfrentamento, jogou contra dois

adversários distintos (dia 12/07/15), na disputa da Telekom Cup. As partidas

tiveram  duração  de  45  minutos  e  todos  os  jogadores  disponíveis  foram

utilizados. Na sequência, disputou mais 07 jogos, incluindo uma excursão à

China,  a disputa da Supercopa da Alemanha,  da Copa Audi  e  da Copa da

Alemanha.

O PSG para o seu primeiro amistoso escolheu uma equipe da terceira

divisão austríaca, o Wiener Sportklub. Posteriormente, viajou para a América

do Norte aonde disputou mais 05 jogos, incluindo a International Champions

Cup e a Supercopa da França.

O Real Madrid impressionou pela elaboração de uma pré-temporada em

que se verificou a sua participação em 08 jogos, percorrendo 04 países em 03

continentes distintos.  Passou pela Oceania e Ásia,  até voltar  ao  continente

europeu. Participou da International Champions Cup e da Copa Audi.

O Barcelona FC também apresentou um período de preparação com

uma  densidade  competitiva  elevada.  Foram  09  partidas  disputadas  num

período de 40 dias entre o primeiro treinamento, dia 13/07/2015, e a primeira

partida  pela  Liga  Espanhola,  dia  23/08/2015.  Participou  da  International

Champions  Cup,  da  disputa  da  Supercopa  da  UEFA e  da  Supercopa  da

Espanha.

O Chelsea, por sua vez, participou da International Champions Cup e da

da Supercopa da Inglaterra, completando um total de 05 jogos, antes de iniciar

a  Barclay´s  Premier  League  contra  o  Swansea  City  em  Londres,  no  dia

08/08/15.

Outras equipes como a Fiorentina,  o  Manchester  City,  a  Juventus de

Turim,  o  Manchester  United  e o Arsenal  apresentaram propostas  parecidas

para as suas respectivas preparações.



As Supercopas da Alemanha, da Espanha, da França e da Inglaterra

colocaram lado  a  lado  os  campeões  das  suas  respectivas  Ligas  e  Copas.

Houve  também  a  disputa  da  Supercopa  da  UEFA,  entre  o  Barcelona  e  o

Sevilla. Importantes competições que deram a largada para a temporada 2015-

2016.

Além da questão técnica da preparação, chamou a atenção a qualidade

da  produção  dos  espetáculos.  Na  disputa  da  Supercopa  da  Inglaterra

aproximadamente  85000  pessoas  estiveram  presentes  ao  histórico  Estádio

Wembley, em Londres.

Em Barcelona, na disputa do Troféu Joan Gamper entre Barcelona e

Roma, mais de 94000 pessoas assistiram à partida.

Outro torneio interessante foi a Copa Audi, na Allianz Arena em Munique,

reunindo Bayern de Munique, Real Madrid, AC Milan e o Tottenham.

Dentre  alguns  benefícios  desta  estratégia  de  preparação  podem-se

destacar:

1  –  Consolidação  das  táticas  e  estratégias  de  jogo  de  acordo  com  as

características dos jogadores e com a ideia de jogo do treinador.

2 – Aprimoramento dos outros componentes do rendimento esportivo (físico,

técnico, tático e psicológico), através da organização do jogo da equipe.

3 – Conhecimento real de todo o grupo de jogadores em situações específicas

de estresse competitivo (‘rodar a equipe’).

4 – Observação dos jogadores da base que tenham possibilidades de integrar

o elenco profissional.

5 – Estabelecimento de um ambiente de treinamento com elevado grau de

motivação e envolvimento, em função de metas de curto prazo (jogos).

6 – Retorno institucional através do desenvolvimento de diferentes estratégias

comerciais, financeiras e de marketing.



O cenário nacional na temporada 2015

No Brasil, pudemos observar a participação de Corínthians e Fluminense

na Florida Cup nos Estados Unidos em janeiro de 2015. Uma primeira iniciativa

que  poderá  alavancar  essa  estratégia,  podendo  não  somente  fortalecer  as

marcas  dos  nossos  clubes  no  cenário  internacional,  como  oferecer  uma

proposta de preparação mais adequada às exigências do jogo moderno e que

atenda  às  novas  tendências  do  mercado.  Após  o  torneio,  as  equipes

retornaram  ao  Brasil  e  deram  prosseguimento  às  suas  respectivas

preparações,  visando os  campeonatos  estaduais  e  a  Copa Libertadores da

América, no caso do Corínthians.

O Fluminense apresentou uma boa campanha no Campeonato Carioca

de  2015  com  11  vitórias,  1  empate  e  5  derrotas,  conquistando  um

aproveitamento de 66,6%, marcando 32 gols e sofrendo outros 18. Entretanto,

falhou ao disputar a fase semifinal da competição.

O Corínthians teve um início de temporada arrasador com 16 vitórias e

04 empates nos primeiros 20 confrontos, que incluíram o Campeonato Paulista

e a Copa Libertadores, conquistando um aproveitamento de 80,66%, marcando

40 gols e sofrendo outros 10.

Acabou  eliminado  na  fase  de  oitavas-de-final  da  Libertadores  e  na

semifinal do Campeonato Paulista.

Preparando-se pelo jogo

A preparação através do ‘jogo’ se constitui numa importante ferramenta

para buscar rendimentos superiores, quando o enfoque na organização tática

da equipe toma o lugar central no processo de treinamento. 

Ajustar a questão comercial-financeira ao planejamento físico e técnico-

tático das equipes passa a ser mais um desafio para as comissões técnicas

dentro dessa nova realidade do futebol mundial.



Notadamente os benefícios podem atingir diversas áreas, cabendo às

equipes  se  planejarem de  acordo  com as  competições  em disputa,  com o

número de jogos por temporada e com a relação qualidade/profundidade do

elenco.

Prejuízos  na  preparação  podem  advir  de  um  planejamento  mal

elaborado, caso as condições anteriores não sejam devidamente analisadas.

A adequação do calendário sul-americano, em particular do calendário

brasileiro, ao europeu sempre gerou polêmica. Questões como as variações

climáticas,  as  grandes  distâncias  a  serem  percorridas  e  as  questões

socioculturais são fatores a serem considerados.

Sendo  o  jogo  essencial  para  o  aprimoramento  da  forma  esportiva,

alguns ajustes podem contribuir para melhorar a qualidade das competições

nacionais  e  para  promover  uma maior  aproximação com outros  centros  do

futebol mundial:

1 – Reduzir as datas disponíveis para os Campeonatos Estaduais.

2  –  Reduzir  o  número  de  participantes  nas  séries  A e  B  do  Campeonato

Brasileiro de 20 para 18 equipes.

3  –  Aproveitar  as  novas arenas para  torneios  preparatórios  na abertura  da

temporada.

4 – Interromper o Campeonato Brasileiro da Série A em datas FIFA.

5 – Estabelecer uma pausa nas competições nacionais (séries A e B), entre

julho e agosto, para intensificar o intercâmbio técnico e comercial com outros

países.

Essas estratégias podem ser  adotadas simultaneamente ou de forma

isolada, atendendo às particularidades das séries A e B.

Manter  a  nossa  identidade,  enquanto  escola  de  futebol,  passa  pelo

respeito às características da nossa história, da nossa cultura e do nosso estilo:

clubes, jogadores, técnicos, torcidas e imprensa.



Entretanto,  valorizar  o  nosso  produto  passa  por  fortalecer  a  nossa

imagem no cenário internacional do que se beneficiariam todos os envolvidos

no futebol brasileiro.

“A manifestação regular da organização de jogo da equipe é o grande indicador

da forma esportiva”.

                           Mourinho em Moreno (2012, pg. 87)
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