
UNIVERSIDADE DO FUTEBOL | Rua Capitão Cassiano Ricardo de Toledo, 191, 24o. andar | 

Bairro Chácara Urbana, Jundiaí, SP | CEP 13.201-840

Análise: Julian Tobar & Jorge Sáez

RELATÓRIO DE JOGO
BRASIL 1x2 BÉLGICA



45 minutos quase perfeitos, um grande Courtois e a falta de pontaria brasileira fazem a Bélgica avançar
para às semi-finais, eliminando o Brasil da Copa do Mundo precocemente.

https://vimeo.com/279203285
Confira a análise dos gols da partida (o vídeo acima contém imagens da FIFA, InStat e emissora BeinSports).

Num dos melhores jogos desta Copa do Mundo 2018, a Bélgica venceu o Brasil e avançou para às semi-
finais.

Sendo superior na estatística que mais importa no futebol -a quantidade de vezes que se transforma
chances criadas em gol- a Bélgica conseguiu fazer um grande jogo em Kazan.

Colocando em prática um plano de jogo muito bem idealizado pelo seu treinador, e contando com a
qualidade dos seus jogadores, a equipe belga foi extremamente competitiva e jogou de igual para igual,
com um Brasil que fez um bom segundo tempo e que poderia ter tido melhor sorte, tamanho o número de
chances que desperdiçou.

Marcando 2 gols logo no primeiro tempo, a Bélgica assumiu o controle psicológico da partida, deixando o
Brasil sob muita pressão. Defensivamente apresentou surpresas e conseguiu sustentar durante a maior
parte do jogo. Quando foi vazada, contou com uma grande atuação de Courtois e com a falha de pontaria
brasileira. Sofreu apenas 1 gol, mas poderia ter sofrido mais, se não fossem estes fatores.

Vitória de quem foi mais competente num jogo muito equilibrado, onde qualquer uma das seleções poderia
ter vencido.

Postura da Bélgica sem a bola

Para o jogo contra o Brasil, Martínez abriu mão da marcação no tradicional 5-3-2 e adotou um 4-3-3, num
bloco médio/baixo muito compacto.

Quando o Brasil iniciava seus ataques ainda no seu próprio campo, a Bélgica tinha De Bruyne posicionado
como centroavante, Lukaku e Hazard como extremos, como mostra a imagem a seguir:
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Já quando a seleção brasileira tinha a bola dentro do campo da Bélgica, De Bruyne recuava para marcar
na frente da linha dos 3 meio-campistas, deixando Hazard e Lukaku mais adiantados, sem função
defensiva, como mostra a imagem a seguir:

Esta foi a maior surpresa que Martínez apresentou para Tite, a de defender com apenas 8 jogadores
quando empurrado para trás, deixando Lukaku e Hazard abertos e prontos para o contra-ataque, a maioria
puxados por De Bruyne.

Ao priorizar a proteção da entrada da área com Fellaini, Witsel, Chadli e De Bruyne, e não contar com a
ajuda dos extremos para cobrir a subida dos laterais brasileiros (principalmente Marcelo), a Bélgica
condicionava o Brasil a atacá-la principalmente pelos lados do campo.

Quando o Brasil tinha a bola por ali, a Bélgica buscava manter sua compactação e criar situações de
igualdade ou superioridade numérica no setor, fechando o meio e pressionando a bola, fazendo com que
os ataques brasileiros tivessem pouco êxito pelo meio, terminando ou em cruzamento ou em tentativas de
fora da área, que em sua maioria foram neutralizadas pela zaga ou pelo goleiro Courtois.
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https://vimeo.com/279185868
Brasil enfrentou uma Bélgica bem compactada, protegendo a entrada da área e competente na defesa de 

cruzamentos. Quando conseguiu superar a defesa belga, Courtois apareceu (o vídeo acima contém imagens da FIFA 

e InStat).

Defendendo desta maneira, a Bélgica criou uma série de situações que influenciaram tanto o modo do
Brasil atacar, bem como o modo que a seleção brasileira se posicionaria para tentar neutralizar as
tentativas de contra-ataque da Bélgica.

O papel da defesa na contenção dos contra-ataques da Bélgica:

As intenções da equipe de Roberto Martínez eram claras quando abriu mão da ajuda de Hazard e Lukaku
na marcação com o restante da equipe: aproveitar os contra-ataques.

Ao deixar o Lukaku aberto nas costas do Marcelo, a Bélgica fez com que o Brasil abrisse sua defesa, pois
coube a Miranda a tarefa de vigiá-lo pelo lado do campo.

Pelo seu lado esquerdo, fez com que Fágner ficasse muito mais tempo vigiando Hazard, do que subindo e
apoiando o ataque, algo que quando aconteceu teve que ser compensado ou por Thiago Silva (abrindo
ainda mais a defesa para vigiar Hazard), ou por Marcelo (abandonar a esquerda e centralizar) ou por
Fernandinho (que teria que sair do meio-campo, desprotegendo um valioso espaço).

Essa manutenção (necessária) de 3 jogadores atrás, mais Fernadinho adiantado, vigiando De Bruyne, fez
com que o Brasil sempre atacasse a Bélgica com um jogador a menos, conforme podemos ver no vídeo
abaixo.

https://vimeo.com/279177573
(O vídeo acima contém imagens da FIFA e InStat).
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Logicamente, nem sempre é possível manter o nível de organização e concentração durante toda uma
partida. Tampoco vencer todos os duelos individuais frente a jogadores de classe mundial como Hazard,
Lukaku e De Bruyne. Desta maneira, a Bélgica conseguiu encaixar bons contra-ataques durante o jogo,
especialmente durante o primeiro tempo.

Contra-Ataque da Bélgica:

Fazendo o Brasil sofrer com contra-ataques, tanto com a bola rolando, como, novamente, em bola parada,
a proposta idealizada por Martínez favoreceu a qualidade e as características dos atacantes da Bélgica.

Ao posicionar Hazard e Lukaku pelos lados do campo, fez com tivessem mais espaço para jogar e
pegassem a bola em situações de 1x1, onde são fortes e capazes de gerar perigo. Além disso, favoreceu o
jogo de Kevin De Bruyne em função dos espaços que criou no meio-campo.

Ainda, este posicionamento de Lukaku e Hazard, fez com que a defesa do Brasil ficasse mais espaçada,
ao ter que sair do meio e marcar no lado, gerando um espaço considerável para Fernandinho cobrir
praticamente sozinho, já que Paulinho esteve mais envolvido em ações ofensivas (de infiltração, por
exemplo), do que defensivas, de marcação.

Assim, o Brasil sentiu muito a ausência de Casemiro, um jogador de grande imposição física nos duelos e
especialista em cobrir grandes espaços rapidamente. Estas características, para neutralizar a proposta da
Bélgica eram primordiais, e Fernandinho não tem nisso o seu ponto forte, pois é mais um jogador de posse,
um construtor, sendo mais frágil no embate físico e lento para cobrir espaços, na comparação com
Casemiro.

De Bruyne é um jogador de boa finalização, ótima condução de bola e ataque aos espaços, partindo de
trás. Com tanto espaço para Fernandinho cobrir, somado à sua preocupação em vigiar De Bruyne, com
Lukaku e Hazard preocupando Miranda, Thiago Silva e Fágner, De Bruyne passou a ser um homem
importante para a Bélgica, puxando os contra-ataques e pisando na área do Brasil, especialmente quando
houveram falhas na sua vigilância.

Portanto, mesmo que Lukaku e Hazard não voltaram para marcar, ambos tiveram uma grande importância
para o sistema defensivo funcionar, prendendo a defesa brasileira atrás e gerando receio de perder a bola
na frente e tomar um contra-ataque.

https://vimeo.com/279291817
Confira os momentos em que a seleção brasileira foi contra-atacada, ou por falha na vigilância ou por conta de vitória 

pessoal dos atacantes belgas (o vídeo acima contém imagens da FIFA e InStat).
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Hazard fez um grande jogo contra a seleção brasileira, não perdendo um único duelo sequer para Fágner. O painel de 
dribles mostra que o belga teve 100% de êxito. Fonte: Opta/StatsZone.

Bélgica em ataque organizado

A seleção belga gerou poucos momentos de perigo em ataque organizado, ameaçando realmente a
seleção brasileira nos contra-golpes.

Quando teve a bola, buscou sair jogando com 3 zagueiros (Vertoghen que era lateral sem a bola, passava
a ser o zagueiro pela esquerda), projetando 2 alas (Chadli, que era volante sem a bola e o lateral direito
Meunier), dando liberdade por dentro a Witsel, Fellaini e De Bruyne; com Hazard e Lukaku à frente do
ataque, formando assim um 3-4-1-2, conforme mostra o vídeo abaixo:

https://vimeo.com/279336166

O vídeo acima contém imagens da FIFA e emissora BeinSports.

Dinâmicas Ofensivas do Brasil 1º Tempo

Na primeira etapa, o Brasil foi a campo no tradicional 4-3-3, e, contando com a volta de Marcelo no lugar de
Filipe Luís, o Brasil acabou atacando mais pelo lado esquerdo do que pela direita. Contribuiu para a menor
utilização do lado direito brasileiro a necessidade Fágner ter de ficar mais recuado para controlar Hazard.
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Desta maneira, os mecanismos de ataque do Brasil foram muito semelhantes aos dois primeiros jogos da
Copa do Mundo, com triangulações pelo lado esquerdo com Marcelo-Coutinho-Neymar e tentativas de 1x1
pela direita de Willian contra Vertoghen.

https://vimeo.com/279332784
O vídeo acima contém imagens da FIFA e emissora BeinSports.

Com a Bélgica fechando bem a entrada da área e prendendo 3 homens do Brasil atrás para controlar seus
2 atacantes, considerando a qualidade da seleção brasileira, os europeus conseguiram ter bom controle
defensivo na primeira etapa, com a trave e Courtois intervindo quando foi necessário.

Tite altera a dinâmica de ataque no 2º tempo

Com a necessidade do Brasil de reverter o resultado, aliado à postura Belga de se retrair ainda mais para
defender sua vantagem, a tendência era que o Brasil crescesse no segundo tempo.

Para a segunda etapa, logo no intervalo, Tite promoveu a entrada de Firmino no lugar de Wilian, fazendo
com que o posicionamento-base do Brasil mudasse na hora de atacar.

Neymar passou a jogar por dentro com Firmino, deixando Marcelo e Gabriel Jesus (depois Douglas Costa)
abertos como extremos. Coutinho, Paulinho (a partir dos 33’ Renato Augusto) e Fernandinho formaram o
triângulo do meio campo, com Fágner ainda mais fixo na linha de trás, vigiando Hazard, juntamente com
Miranda e Thiago Silva. Desta maneira o Brasil passou a atacar a Bélgica numa espécie de 3-3-4.

https://vimeo.com/279294890
O vídeo acima contém imagens da FIFA e emissora BeinSports.
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A dinâmica gerada pelo posicionamento de Neymar que passou a flutuar por dentro com maior frequência,
a entrada de Firmino (principalmente entre linhas) e de um inspirado Douglas Costa contribuiu para que o
Brasil melhorasse ofensivamente. Com Fágner fixo atrás, o Brasil melhorou seus encaixes e praticamente
não sofreu contra-ataques no segundo tempo e passou a criar muitas chances de gol, tanto em ataque
organizado, como em contra-ataque.

Mesmo enfrentando a pressão de estar sendo eliminado, o Brasil colocou a bola no chão e não se
desorganizou. Após marcar o 1º gol, a tensão se dissolveu e o Brasil teve 3 chances claríssimas para
empatar (Renato Augusto, Coutinho e Neymar), esbarrando na sua falta de pontaria ou em Courtois.

O painel de finalizações mostra que o Brasil criou quase o triplo de chances que a Bélgica, porém marcou apenas 1 

gol, enquanto o adversário 2. Fonte: Opta/StatsZone.

Líder de várias estatísticas na Copa do Mundo até o momento da sua eliminação e apresentando totais
condições de buscar o hexacampeonato, a seleção brasileira foi inferior à Bélgica no que mais importa
neste esporte: transformar as chances criadas em gol.
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