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RESUMO 
 

Introdução: O handebol é jogado por duas equipes, com 7 jogadores de cada lado 
sendo um goleiro e 6 jogadores de linha. Segundo Greco et al. (2000), um meio 
fundamental para obtenção de dados em todas as ciências é a observação do 
fenômeno a ser analisado. Pensando nisso, têm sido aplicados diferentes 
procedimentos de observação nos jogos coletivos. Ao tempo em que várias 
propostas de estudo do jogo nos esportes coletivos ou nos denominados Jogos 
Esportivos Coletivos (JEC) coexistem, a metodologia observacional apresenta-se 
como uma das opções de estudo científico que permite analisar e/ou identificar o 
comportamento humano (PRUDENTE et al., 2004). Objetivo: Realizar uma análise 
descritiva do comportamento técnico tático das equipes presentes no Campeonato 
Mundial de Handebol Masculino de 2011 realizado na Suécia, identificando quais os 
níveis de rendimento técnico-tático das equipes semifinalistas (França, Dinamarca, 
Espanha e Suécia), da Argentina e do Brasil e observar as diferenças entre o 
rendimento dessas equipes. Metodologia: Com base nos dados levantados pela 
Federação Internacional de Handebol realizar um estudo descritivo do Brasil, 
Argentina e dos quatro semifinalistas (Suécia, Espanha, Dinamarca e França). 
Observando qual o rendimento solicitado no handebol de alto nível de rendimento. 
Essa análise será feita comparando a Efetividade do Ataque, Efetividade de 
Lançamento e a Efetividade dos Goleiros das equipes em questão. Resultados: 
Efetividade do Ataque da França 53%, Dinamarca 53%, Espanha 45%, Suécia 46%, 
Argentina41%, Brasil 42%. Efetividade de Lançamento da França 67%, Dinamarca 
64%, Espanha 58%, Suécia 56%, Argentina 53%, Brasil 53%. Efetividade dos 
Goleiros da França 40%, Dinamarca 39%, Espanha 36%, Suécia 39%, Argentina 
35%, Brasil 30%. A média da Efetividade do Ataque, Lançamento e Goleiros das 
equipes semifinalistas (França, Dinamarca, Espanha e Suécia) é respectivamente de 
49%, 61% e 38%, já a média das equipes Pan-Americanas (Brasil e Argentina) foi de 
41,5%, 53% e 32,5%. Conclusão: Aparentemente, os dados apresentados parecem 
ter valores próximos um dos outros. Entretanto, se for levado em conta a Efetividade 
do Ataque da França e Brasil, por exemplo, a cada 10 ataques, a França faria 5,3 
gols e o Brasil 4,2 gols. No decorrer de um jogo (que apresenta em média 60 
ataques por equipe) essa diferença ficaria cada vez maior e clara no placar final.  
 
Palavras-chave: Handebol. Análise de jogo. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 O Esporte Handebol 

 
 

O handebol é jogado por duas equipes, com 7 jogadores de cada lado 

sendo um goleiro e 6 jogadores de linha. Na sumula se relaciona 14 jogadores por 

equipe, e as trocas são ilimitadas.  A quadra de handebol tem comprimento de 40 

metros e 20 metros de largura, totalizando 800m². O tempo de jogo varia de acordo 

com a categoria, no jogo adulto oficial são jogados dois tempos de 30 minutos, com 

intervalo de 10 minutos entre eles. As posições básicas do jogo são, 1 goleiro, dois 

extremas ou pontas, 3 armadores (sendo dois laterais e um central) e um pivô.   

Os principais tipos de sistemas ofensivos são: ataque em circulação, no 

qual os atletas estão em constante movimentação e troca de posições; o ataque 

combinado, onde alguns jogadores têm posição fixa e outros, em circulação; e o 

ataque posicionado, no qual os jogadores têm posições fixas e quem circula é a 

bola. Exemplos desses sistemas são o 3:3, onde se joga com três armadores, dois 

extremas e um pivô, e o sistema 4:2, onde se jogam com dois armadores, dois 

extremas e dois pivôs. No entanto, o mais utilizado, principalmente nas categorias 

de base, é o sistema posicionado 3:3 (MARTINI, 1980; BAYER, 1987; TENROLER, 

2004). 

Os principais sistemas defensivos utilizados são: o 5:1, quando os cinco 

jogadores se posicionam nos 6 metros e um jogador se posiciona em 9 metros. O 

6:0 é o sistema de marcação considerado o mais “fechado” (MARTINI, 1980; 

BAYER, 1987; TENROLER, 2004). Nesse sistema os jogadores ficam todos 

próximos à 6 metros, e se aproximam do atacante apenas quando esse tem a posse 

de bola e vai em direção ao gol. 

Nem sempre em uma partida de handebol existem somente sete atletas 

que poder ser considerados titulares. Em decorrência da especialização posicional 

decorrente da busca pelo rendimento máximo, algumas equipes possuem atletas 

somente de marcação e atletas somente de ataque.  
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Cada posição tem suas particularidades, necessita de algumas 

características específicas dos jogadores para um melhor rendimento e adequação 

conforme as exigências táticas e estratégicas do jogo, isso se dá em caráter 

morfológico, metabólico e fisiológico (FRITZEN, et al. 2010). 

 
 

1.2 Características Morfológicas no Handebol 

 
 

A morfologia dos atletas no alto nível de rendimento se tornou algo 

decisivo para as equipes, isso pode ser baseado em estudos indicam que equipes 

melhores colocadas em competições de handebol possuem atletas 

morfologicamente avantajados (BAYER, 1987; GLANER, 1996).  

No caráter morfológico, na literatura pode-se observar a descrição de 

algumas variáveis importantes para atletas masculinos. Segundo MARQUES (1987) 

a altura é importante para o sucesso do atleta de handebol, pois proporciona 

vantagem ofensiva, podendo lançar mais facilmente a bola sobre o bloqueio 

defensivo, além de proporcionar vantagem defensiva gerada por um melhor 

rendimento técnico do bloqueio elevado. No quadro a seguir podemos ver a altura 

de atletas relatadas em alguns estudos. 

 
QUADRO 1 - Estatura de atletas de handebol 

Estudo Altura 

Glaner (1999) 184,42 ± 6,78 cm 

2008 Men’s 20 European Championship Média 189,3 cm 

Vasques (2005)  179,36  ± 6,77 cm 

Reis et al. (2005) 180.16 ± 3,86 

 

Outra característica morfológica importante é a potencia de lançamento, 

que esta associada e pode ser determinada pela envergadura, pois quanto maior for 

esta, mais importante é seu raio de ação e, também, é maior a aceleração que se 

pode dar à bola (GLANER, 1999). 

Uma terceira e importante característica morfologia a ser observada é o 

diâmetro palmar o qual influencia e vários fundamentos do jogo, segundo Martin 
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(1980) citado por Glaner (1999), segurar a bola com uma única mão é um processo 

técnico que tem desempenhado um papel importante na evolução do handebol. 

Muitas fintas, combinações de jogo e remates ao gol não poderiam ser realizados 

sem segurar firme a bola.  

Para tanto o atleta de handebol deve possuir um diâmetro palmar de no 

mínimo 24cm (FISHER et al., 1991-1992). No quadro a seguir podemos ver o 

diâmetro palmar de atletas relatados em alguns estudos. 

 
 

1.3  Características Fisiológicas e Metabólicas no Handebol 

 
 
 O nível de capacidade funcional de um atleta de handebol pode ser 

qualificado através de alguns parâmetros fisiológicos como: consumo máximo de 

oxigênio (VO2máx), freqüência cardíaca (FC), lactato sanguíneo e tabelas de esforço 

subjetivo (Escala de Borg e Escala de Foster) (SÁLVIO, 2003).  

Segundo Fritzen et al. (2010) alguns estudos observaram que os valores 

máximos de consumo de oxigênio de atletas de handebol, se diferenciam conforme 

a nacionalidade e o gênero, como podemos verificar na quadro a seguir. 

 
 

QUADRO 2 – Valores de consumo máximo de oxigênio de atletas de handebol 
 

Estudo Nacionalidade Gênero Consumo Máximo de 
Oxigênio 

Eder e Haralambie 
(1986) Portugueses Masculino 59 ml.kg-1 min-1 

Alexander e Boreskie 
(1989) Canadenses Masculino 54 ml.kg-1.min-1 

Souza (2000) Brasileiros Masculino 50 ml.kg-1.min-1 

Rannou (2001) Franceses Masculino 58 ml.kg-1.min-1 

Jensen e 
Colaboradores (1997) Noruegueses Feminino 53,8 ml.kg-1.min-1 

 
Fonte: FRITZEN et al. (2010) 
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Isso demonstra que o atleta de handebol de alto nível deve estar 

preparado fisicamente para suportar as altas intensidades exigidas durante uma 

partida. 

O jogador deve apresentar altos valores de rendimento em relação ao 

consumo máximo de oxigênio é de grande importância devido as grande distancias 

percorridas pelos jogadores durante uma partida, Galvão e Ribeiro, (1982) citado por 

Fritzen, et al.  (2010), encontraram números referentes ao deslocamento de um 

armador (meia ou lateral) onde ele afirma que esses atletas percorrem em um jogo 

uma média 3740,87 metros. O quadro a seguir mostra dados de outros autores a 

respeito da distancia percorrida por atletas em uma partida de handebol. 
 

QUADRO 3 – Distância total percorrida pelos atletas durante uma partida de handebol 
 

Estudo Distancia Percorrida 

Cardinale (2009) De 2000 a 6000 metros 

Santos (1989) 4365 metros 

Galvão e Ribeiro (1982 3740,87 metros 

Eleno, Barela e Kokobun (2002) 4152 metros 
 

  Fonte: FRITZEN et al. (2010) 
 

Durante uma partida de handebol as alterações de intensidades são 

nítidas, há inúmeras pausas e momentos de recuperação total ou parcial dos atletas 

(FRITZEN et al., 2010), por isso a frequência cardíaca dos atletas varia durante uma 

partida. Durante um jogo de handebol, Delamarche e colaboradores (1987) 

constataram valores de FC que variavam de 160 a 180 batimentos por minuto (bpm). 

Estudos verificaram um percentual próximo de 85% da FC máxima com picos 

próximos da máxima (DELAMARCHE, 1987; PAES & NETO, 1999). De modo geral, 

em uma partida de handebol, a FC pode alcançar valores entre 80% e 90% da FC 

Max, com picos bem próximos aos valores máximos da FC dos atletas (FRITZEN et 

al., 2010). 

Porém ao executar esforços máximos, grande quantidade do lactato é 

produzida e evidencia-se em que medida o sistema anaeróbio lático está fornecendo 

energia (ALVES et al., 2008). Estudos constataram níveis de concentração de 
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lactato de 9 e 12 mM.L-1 (EDER & HARALAMBIE, 1986) e menores de 10mM.L-1 

(CARDINALE, 2009). 

O handebol é um esporte que apresenta características de esforços 

físicos de alta intensidade e de curta duração, com ênfase nas capacidades motoras 

de velocidade e de força, especialmente, a força explosiva e a força rápida. Assim, o 

handebol, como outros esportes coletivos, envolve uma seqüência de atividades que 

solicitam o metabolismo anaeróbio de forma determinante (ELENO et al., 2002; 

SOUZA, 2000 apud FRITZEN et al., 2010). Ou seja, o handebol é um esporte 

predominantemente aeróbico, mas os lances decisivos são determinantemente 

anaeróbicos. 

A explosão para realizar um arremesso ou uma defesa, a rápida mudança 

de direção e velocidade para realizar um contra-ataque são exemplos de atividades 

de alta intensidade no handebol (FRITZEN et al.,  2010). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 
2.1 Introdução à análise de jogo 
 
 
 

As modalidades esportivas coletivas são caracterizadas por ações de 

caráter aleatório, imprevisível e variável (SILVA & JUNIOR, 2005). Ainda que com a 

elevada complexidade do jogo, resultado, entre outros aspectos, da velocidade em 

que ocorrem as ações; o extenso espaço; o grande número de jogadores envolvidos 

nas ações, ou a inobservância dos acontecimentos; a análise de jogo desponta 

como meio instrumental que permite aos treinadores e estudiosos aumentarem o 

conhecimento acerca do esporte e conseqüentemente melhorarem a prestação 

esportiva de jogadores e equipes (GARGANTA 2001). 

Segundo Greco, Filho & Vieira (2000) um meio fundamental para 

obtenção de dados em todas as ciências, é a observação do fenômeno a ser 

analisado. Nos esportes coletivos têm sido aplicados, diferentes procedimentos de 

observação de jogos, para analisar vários parâmetros do rendimento; tanto de 

atletas, quanto das equipes. Eles definem observação de jogo como: “um processo 

de percepção seletiva, concentrada e planejada, que consiste no registro de 

processos, eventos e condutas (reações) de pessoas com dependência de 

determinadas situações de jogo”. 

Ao tempo em que varias propostas de estudo do jogo nos esportes 

coletivos ou nos denominados Jogos Esportivos Coletivos (JEC) coexistem, a 

metodologia observacional apresenta-se como uma das opções de estudo cientifico 

que permite analisar e/ou identificar o comportamento humano (PRUDENTE et al., 

2004). O estudo do jogo a partir da observação do comportamento dos jogadores e 

das equipes não é recente, tendo emergido a par com imperativos da 

especialização, no âmbito da prestação desportiva (GARGANTA 2001). 
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Na literatura, as áreas de produção de estudos realizados neste âmbito 

são referenciadas a partir de diferentes denominações, de entre as quais se 

destacam (GARGANTA, 2001): 

 

 

a) Observação do jogo; 

b) Análise do jogo; 

c) Análise notacional. 

 

A observação de jogo é definida por Anguera (1999) como o tipo de 

investigações realizadas no âmbito do esporte e da conduta cinésico-motriz em que 

predominam as condutas perceptíveis. 

A análise do jogo é definida por Carling et al. (2005) como a gravação e 

examinação dos comportamentos ocorridos em competição. Esta avaliação pode ser 

referente a jogadores ou equipes nos distintos momentos do jogo e podem se 

analisadas antes, durante ou após a realização do evento. 

A análise notacional, segundo Hughes & Bartlett (2002), estuda a 

interação entre jogadores, movimentações e comportamentos individuais/coletivos 

principalmente em esportes de habilidades abertas. Foca-se geralmente em 

indicadores táticos e técnicos e que contribuem para compreensão destes 

parâmetros, mas também para os aspectos fisiológicos e psicológicos. Sugere ainda 

que relações no jogo como número de lançamentos a gol dividido por número de 

lançamentos efetuados ou número de gols por número de lançamentos a gol em 

uma partida sejam mais significativos do que informações isoladas como numero de 

gols, ou números de lançamentos realizados. 

 

 

2.2 Os objetivos da análise de jogo 

 

 

Dispondo hoje em dia de uma vasta gama de meios e métodos, 

aperfeiçoados ao longo doa anos, treinadores e investigadores procuram aceder à 

informação veiculada através da analise do jogo e nela procuram benefícios para 
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aumentarem os conhecimentos acerca do jogo e melhorarem a qualidade da 

prestação desportiva dos jogadores e das equipes. 

Janeira (1998) apud Garganta (2001) identificou os fatores que 

condicionam significativamente o rendimento desportivo e, sobretudo a forma como 

eles se entrecruzam para induzirem a eficácia. Em síntese, pode dizer-se que a 

análise do desempenho nos jogos desportivos tem possibilitado: 

1. Configurar modelos da atividade dos jogadores e das equipes; 

2. Identificar os traços da atividade cuja presença/ausência se correlaciona 

com a eficácia de processos e a obtenção de resultados positivos; 

3. Promover o desenvolvimento de métodos de treino que garantam uma maior 

especificidade e, portanto, superior transferibilidade; 

4. Indicar tendências evolutivas das diferentes modalidades desportivas. 

 

A análise de jogo apresenta-se cada vez mais sistemática graças aos 

resultados obtidos pelos pesquisadores esportivos. Assim a análise de jogo, 

constitui-se como uma das primeiras questões científicas a romper a dicotomia entre 

teoria e a prática no handebol. Se há alguns anos atrás a observação de jogo 

entrava no rol das questões puramente teóricas hoje se enquadra como uma 

realidade em varias equipes de futebol (OLSEN & LARSEN, 1995). 

 

 

2.3 Propostas para o desenvolvimento da análise de jogo 

 

 

O processo de recolha, seleção, tratamento e análise dos dados obtidos a 

partir da observação do jogo, assume-se como um aspecto cada vez mais 

importante na procura da otimização do rendimento dos jogadores e das equipes. 

Neste sentido, através dos denominados sistemas de observação, os especialistas 

procuram desenvolver instrumentos e métodos que lhes permitam reunir informação 

substantiva sobre as partidas. O processo de observação e análise do jogo tem 

experimentado uma evolução evidente ao nível dos sistemas utilizados, a qual se 

tem processado por etapas, em cada uma das quais o sistema desenvolvido surge 

no sentido de aperfeiçoar os precedentes (GARGANTA, 2001). 
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De uma forma sintética Garganta (2001) cita uma cronologia relativa ao 

desenvolvimento de meios da análise de jogo como se segue: 

 

1. Sistema de notação manual com recurso à designada técnica de papel e 

lápis; 

2. Combinação de notação manual com relato oral para ditafone; 

3. Utilização do computador na posterior da observação, para registro, 

armazenamento e tratamento dos dados. 

4. Utilização do computador para registro dos dados em simultâneo com a 

observação. 

5. A introdução de dados no computador através de recolhimento de categorias 

veiculadas pela voz (voice-over); 

6. O sistema AMISCO com base na utilização de 8, 10 ou 12 câmeras fixas que 

permite monitorizar e registrar toda a atividade dos jogadores no campo. 

 

Com o surgimento de novos recursos digitais e eletrônicos a ciência do 

esporte, na qual se encaixa a análise de jogo, procurou se beneficiar destes. As 

filmagens e recursos computadorizados tornam-se interessantes instrumentos para 

maximizarem o rendimento do trabalho de treinadores e atletas (SOARES, 2008 

apud GARGANTA, 2001). 

 

 

2.4 Observação e Avaliação de jogos de handebol 

 
 

Um meio fundamental para obtenção de dados em todas as ciências, é a 

observação do fenômeno a ser analisado, pensando nisso tem sido aplicados 

diferentes procedimentos de observação nos jogos coletivos (GRECO, 2000). 

Segundo Kuhn (1978) apud Greco (2000), um dos problemas 

metodológicos que há ao se realizar a observação de jogos, é a influencia e 

interferência de processos subjetivos do avaliador na percepção e avaliação dos 

fatos, ou seja fatores como a emoção do observador (torcida, distancia do evento, 

etc.). As possíveis fontes de erro na observação, segundo Drever & Frolich (1985) 

apud Greco et al. (2000), são: a falta de conhecimento e de experiência do 
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observador, seleção inadequada de intervalos temporais e de situações a observar; 

formação de categorias não bem definidas. 

Segundo Greco et al. (2000), pode-se eliminar tais fontes de erro com as 

seguintes ações: 

 

 

• Limitar-se a observar conteúdos específicos; 

• Relacionar a observação com uma teoria específica; 

• Antes de realizar tarefas, submeter os observadores a um processo e 

treinamento; 

• Respeitar os critérios científicos de objetividade, validade e confiabilidade; 

• Determinar o tipo de observação de acordo com o tipo de tarefa (Hecker, 

1989 apud Greco et al., 2000). 

 

A partir de uma revisão de literatura e sucessivas experiências, Greco et 

al. (2000) realizou um estudo sistemático das características especificas do 

handebol e dos parâmetros que o constituem. E baseado nesta analise, determinou-

se 4 formas diferentes de observação possíveis a serem utilizadas no jogo: 

 

• Gráfica; 

• Escrita; 

• Oral; 

• Video-Filme. 

 

Estas formas de levantamento de dados podem ser submetidas a 

análises do tipo: 

 

• Qualitativo – reflete o nível de efetividade de um fato; 

• Quantitativo – registra a frequência com que acontece um fato. 

 

Os seguintes modelos permitem a observação e registro de uma seleção 

de parâmetros e variáveis que compõem aspectos importantes do rendimento no 

handebol: 
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• Efetividade do Ataque; 

• Efetividade de Lançamento; 

• Percentual de faltas técnicas; 

• Efetividade do Goleiro; 

• Efetividade real do Goleiro; 

• Duração do ataque; 

• Faltas cometidas; 

• Faltas sofridas; 

• Formação ofensiva, 

• Formação defensiva. 

 

 
2.5 O Campeonato Mundial de Handebol Masculino 

 
 

O Campeonato Mundial de Handebol Masculino é um campeonato 

internacional disputado entre as seleções nacionais de handebol. A primeira edição 

do campeonato foi em 1938, e foi disputado por apenas quatro seleções: Áustria, 

Suécia, Dinamarca e Alemanha, que alem de pais sede do campeonato também 

conquistou o primeiro lugar. 

A 22° edição do campeonato aconteceu neste ano de 2011, entre os dias 

13 e 30 de janeiro e foi sediado pela Suécia. Um total de 24 seleções conseguiram 

qualificação para o torneio. A definição das equipes participantes aconteceu de 

acordo com os resultados dos campeonatos continentais que ocorreram no ano 

anterior. 

A grande campeã foi a França, a qual conseguiu o bi-campeonato, e seu 

quarto titulo mundial. A classificação final foi: 
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QUADRO 4 - Colocação final das equipes do Mundial de Handebol de 2011 

 

PAÍS CLASSIFICAÇÃO FINAL 

França 1° 

Dinamarca 2° 

Espanha 3° 

Suécia 4° 

Croácia 5° 

Islândia 6° 

Hungria 7° 

Polônia 8° 

Noruega 9° 

Servia 10° 

Alemanha 11° 

Argentina 12° 

Coréia do Sul 13° 

Egito 14° 

Argélia 15° 

Japão 16° 

Eslováquia 17° 

Áustria 18° 

Romênia 19° 

Tunísia 20° 

Brasil 21° 

Chile 22° 

Bahrein 23° 
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Austrália 24° 

 

  

 
 
 
 
3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Objetivo geral 

 
 

Analisar o comportamento técnico tático das equipes presentes no 

campeonato mundial de handebol de 2011 realizado na Suécia. 

 

 

3.2 Objetivo específico 

 

 

• Quais os níveis de rendimento técnico-tático das equipes semifinalistas 

(França, Dinamarca, Espanha e Suécia); 

 

• Quais as diferenças entre as equipes semifinalistas e as equipes Pan-

Americanas (Brasil e Argentina); 

 

• Quais as diferenças da Argentina com as equipes semifinalistas; 

 

• Quais as diferenças do Brasil com as equipes semifinalistas; 

 

• Quais as diferenças entre Brasil e Argentina. 
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4 METODOLOGIA 
 
 
4.1 Tipo de Pesquisa 

 
 
 

Esse estudo realizará uma análise descritiva do nível de rendimento 

técnico-tático das equipes participantes do Campeonato Mundial de Handebol 

Masculino de 2011.  

 

 

4.2 Métodos 

 
 

Com base nos dados levantados pela Federação Internacional de 

Handebol realizar um estudo descritivo do Brasil, Argentina e dos quatro 

semifinalistas (Suécia, Espanha, Dinamarca e França). Observando qual o 

rendimento solicitado no handebol de alto nível de rendimento. 

Essa análise será feita comparando os seguintes dados dos times 

propostos: 

 

• Efetividade do Ataque = Gols consignados x 100 
Ataques realizados 

 
 

• Efetividade de Lançamento = Gols consignados x 100 
Total de lançamentos 
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• Efetividade dos Goleiros = Lançamentos defendidos x 100 

Lançamentos sofridos 
 

 

 
 

 

5 RESULTADOS 
 
 

No decorrer do campeonato, França, Dinamarca, Espanha e Suécia 

realizaram um total de 10 jogos cada, o Brasil, por não ter chegado as semifinais, 

realizou apenas sete jogos no total. 
 
 
5.1 Efetividade do Ataque 

 
 

QUADRO 5 - Efetividade do ataque 
 

País Gols consignados Ataques Realizados Eficiência 

França 327 614 53% 

Dinamarca 330 621 53% 

Espanha 281 616 45% 

Suécia 272 584 46% 

Argentina 235 570 41% 

Brasil 196 458 42% 

 
   Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 
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5.2 Efetividade de Lançamento  

 
.   

5.2.1 Efetividade de lançamento da França 

 

 
QUADRO 5 - Efetividade de lançamento da França 

 

Jogo Efetividade do Ataque 
(N° de gols / N° de lançamentos) % 

França x Tunísia 32 / 46 70 

França x Egito 28 / 45 62 

França x Bahrain 41 / 53 77 

França x Alemanha 30 / 43 70 

França x Espanha 28 / 41 68 

França x Hungria 37 / 49 76 

França x Noruega 31 / 53 58 

França x Islândia 34 / 49 69 

França x Dinamarca 37 / 62 60 

França x Suécia 29 / 44 66 

Total 327 / 485 67 
 

    Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 
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5.2.2 Efetividade de lançamento da Dinamarca 

 
 

QUADRO 6 - Efetividade de lançamento da Dinamarca 

Jogo Efetividade do Ataque 
(N° de gols / N° de lançamentos) % 

Dinamarca x Austrália 47 / 54 87 

Dinamarca x Romênia 39 / 62 63 

Dinamarca x Servia 35 / 51  69 

Dinamarca x Argélia 26 / 50 52 

Dinamarca x Croácia 34 / 43  79 

Dinamarca x Polônia 28 / 55 51 

Dinamarca x Argentina 31 / 50 62 

Dinamarca x Suécia 27 / 46 59 

Dinamarca x Espanha 28 / 45  62 

Dinamarca x França 35 / 59 59 

Total 330 / 515 64 
 

   Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 
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5.2.3 Efetividade de lançamento da Espanha 

 
QUADRO 7 - Efetividade de lançamento da Espanha 

Jogo Efetividade do Ataque 
(N° de gols / N° de lançamentos) % 

Espanha x Bahrein 33 / 48 69 

Espanha x Tunísia 21 / 45 47 

Espanha x Alemanha 26 / 47 55 

Espanha x Egito 31 / 46 67 

Espanha x França 28 / 41 68 

Espanha x Noruega 32 / 51 63 

Espanha x Islândia 32 / 48 67 

Espanha x Hungria 30 / 50 60 

Espanha x Dinamarca 24 / 50 48 

Espanha x Suécia 24 / 47 51 

Total 281 / 483 58 
 

   Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 
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5.2.4 Efetividade de lançamento da Suécia 

 
 

QUADRO 8 - Efetividade de lançamento da Suécia 

Jogo Efetividade do Ataque 
(N° de gols / N° de lançamentos) % 

Suécia x Chile 28 / 45 62 

Suécia x Eslováquia 38 / 59 64 

Suécia x Coréia 30 / 48 62 

Suécia x Argentina 22 / 46 48 

Suécia x Polônia 24 / 49 49 

Suécia x Servia 28 / 44 64 

Suécia x Croácia 29 / 46 63 

Suécia x Dinamarca 24 / 49 49 

Suécia x França 26 / 50 52 

Suécia x Espanha 23 / 43  53 

Total 272 / 479 56 
 

    Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 
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5.2.5 Efetividade de lançamento da Argentina 

 

 
Quadro 9 - Efetividade de lançamento da Argentina 

Jogo Efetividade do Ataque 
(N° de gols / N° de lançamentos) % 

Argentina x Coréia 25 / 43 58 

Argentina x Polônia 23 / 47 49 

Argentina x Eslováquia  23 / 47 49 

Argentina x Suécia 27 / 45 60 

Argentina x Chile 35 / 47 74 

Argentina x Croácia 18 / 44 41 

Argentina x Sérvia 24 / 53 45 

Argentina x Alemanha 25 / 43 58 

Total 235 / 440 53 
 

    Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 
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5.2.6 Efetividade de lançamento do Brasil: 

 
 

QUADRO 10 - Efetividade de lançamento do Brasil 

Jogo Efetividade do Ataque 
(N° de gols / N° de lançamentos) % 

Brasil x Áustria 24 / 48 50 

Brasil x Islândia 26 / 54 48 

Brasil x Hungria 24 / 49 49 

Brasil x Noruega 25 / 51  49 

Brasil x Japão 32 / 52 62 

Brasil x Bahrain 37 / 58 64 

Brasil x Chile 28 / 54 52 

Total 196 / 366 53 
  
Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 

 

 
5.3 Efetividade dos Goleiros 

 
 

QUADRO 11 - Efetividade dos goleiros 

País Lançamentos Defendidos Lançamentos Sofridos Eficiência 

França 166 411 40% 

Dinamarca 162 414 39% 

Espanha 137 373 36% 

Suécia 160 401 39% 
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Argentina 134 381 35% 

Brasil 93 303 30% 
 

Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 
 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 
 
 
 

Rendimento no Alto Nível de Rendimento 

 

 

A partir dos dados encontrados, é possível perceber que no handebol, o 

rendimento exigindo no alto nível de rendimento não tem um número exato. Há uma 

variação mesmo que pequena entre a Efetividade do Ataque, a Efetividade do 

Lançamento e a Efetividade dos Goleiros das seleções analisadas. 

Os quatro primeiros colocados do Campeonato Mundial de Handebol 

Masculino de 2011, foram considerados neste estudo os melhores times na 

atualidade. Mas mesmo entre estes há pequenas diferenças nos números 

encontrados. 

No handebol de alto nível, o rendimento dos quatro primeiros colocados 

do campeonato analisado apresentou uma Efetividade do Ataque de 53%, 53%, 

45% e 46% de acerto. Ou seja, uma média de 49% dos seus ataques é convertida 

em gol. 

Na Efetividade do Lançamento, as quatro melhores seleções obtiveram 

um rendimento 67%, 64%, 58%, 56%, ou seja, uma média de 61% de acerto de 

todos os lançamentos realizados em um jogo. 

A Efetividade dos Goleiros mostrou um rendimento de 40%, 39%, 36% 

e 39% dos goleiros de França, Dinamarca, Espanha e Suécia respectivamente, 

chegando a uma média de 38% de rendimento. 
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O Brasil, não realizou uma campanha de expressão no Mundial de 

Handebol Masculino de 2011, ficou na 21° colocação, sendo que 24 seleções 

disputaram o campeonato. A Argentina teve um desempenho melhor que o Brasil, 

ficando em 12° lugar.  

Quando comparado os dados, Brasil e Argentina encontram-se abaixo do 

rendimento descrito dos quatro primeiros colocados, como mostra o quadro abaixo: 

 

 

 
QUADRO 12 - Efetividade do ataque, lançamento e goleiros 

País Efetividade do 
Ataque 

Efetividade de 
Lançamento 

Efetividade dos 
Goleiros 

França 53% 67% 40% 

Dinamarca 53% 64% 39% 

Espanha 45% 58% 36% 

Suécia 46% 56% 39% 

Argentina 41% 53% 35% 

Brasil 42% 53% 30% 
 

       Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 
 

 

Comparação da Média Pan-Americana com a Média Européia: 

 
QUADRO 13 - Comparação entre Média Pan-Americana e média Européia 

 Efetividade do 
Ataque 

Efetividade de 
Lançamento 

Efetividade 
dos Goleiros 

Media Pan-Americana 
(Bra, Arg) 

41,5% 53% 32,5% 

Média Européia 
(Fra, Din, Esp, Sué) 

49% 61% 38% 

 
Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 

 

Observando os dados da Efetividade do Ataque, podemos supor que em 

um jogo, a cada 10 ataques: 
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• O handebol Pan-Americano faria 4,1 gols; 

• O handebol Europeu faria 4,9 gols. 

 

Observando os dados da Efetividade do Lançamento, podemos supor que 

em um jogo, a cada 10 lançamentos: 

 

• O handebol Pan-Americano faria 5,3 gols; 

• O handebol Europeu faria 6,1 gols. 

E observando os dados da Efetividade dos Goleiros, podemos supor que 

em um jogo, a cada 10 lançamentos. 

 

• Os goleiros do handebol Pan-Americano fariam 3,2 defesas; 

• Os goleiros do handebol Europeu fariam 3,8 defesas. 

 

Comparação da Argentina com a Média Européia: 

 
QUADRO 14 - Comparação entre Argentina e média Européia 

 Efetividade 
do Ataque 

Efetividade de 
Lançamento 

Efetividade 
dos Goleiros 

Argentina 41% 53% 35% 

Média Européia 
(Fra, Din, Esp, Sué) 

49% 61% 38% 

 
   Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 

 

Observando os dados da Efetividade do Ataque, podemos supor que em 

um jogo, a cada 10 ataques: 

 

• O handebol Argentino faria 4,1 gols; 

• O handebol Europeu faria 4,9 gols. 

 

Observando os dados da Efetividade do Lançamento, podemos supor que 

em um jogo, a cada 10 lançamentos: 
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• O handebol Argentino faria 5,3 gols; 

• O handebol Europeu faria 6,1 gols. 

 

E observando os dados da Efetividade dos Goleiros, podemos supor que em 

um jogo, a cada 10 lançamentos: 

 

• Os goleiros do handebol Argentino fariam 3,5 defesas; 

• Os goleiros do handebol Europeu fariam 3,8 defesas. 

Comparação do Brasil com a Média Européia: 

 
QUADRO 15 - Comparação entre Brasil e média Européia. 

 Efetividade do 
Ataque 

Efetividade de 
Lançamento 

Efetividade 
dos Goleiros 

Brasil 42% 53% 30% 

Média Européia 
(Fra, Din, Esp, Sué) 49% 61% 38% 

 
    Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 

 

 

Observando os dados da Efetividade do Ataque, podemos supor que em 

um jogo, a cada 10 ataques: 

 

• O handebol Brasileiro faria 4,2 gols; 

• O handebol Europeu faria 4,9 gols. 

 

Observando os dados da Efetividade do Lançamento, podemos supor que 

em um jogo, a cada 10 lançamentos: 

 

• O handebol Brasileiro faria 5,3 gols; 

• O handebol Europeu faria 6,1 gols. 
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E observando os dados da Efetividade dos Goleiros, podemos supor que 

em um jogo, a cada 10 lançamentos: 

 

• Os goleiros do handebol Brasileiro fariam 3 defesas; 

• Os goleiros do handebol Europeu fariam 3,8 defesas. 

 
 
 
 
 
 
 
Comparação do Brasil com a Argentina: 

 
QUADRO 16 - Comparação entre Brasil e Argentina. 

Efetividade do 
Ataque 

Efetividade de 
Lançamento 

Efetividade 
dos Goleiros 

Efetividade do 
Ataque 

Brasil 42% 53% 30% 

Argentina 41% 53% 35% 

 
       Fonte - Federação Internacional de Handebol. Disponível em <www.ihf.info> 

 

 

Observando os dados da Efetividade do Ataque, podemos supor que em 

um jogo, a cada 10 ataques: 

 

• O handebol Brasileiro faria 4,2 gols; 

• O handebol Argentino faria 4,1 gols. 

 

Observando os dados da Efetividade do Lançamento, podemos supor que 

em um jogo, a cada 10 lançamentos: 

 

• O handebol Brasileiro e o Argentino fariam 5,3 gols. 
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E observando os dados da Efetividade dos Goleiros, podemos supor que 

em um jogo, a cada 10 lançamentos: 

 

• Os goleiros do handebol Brasileiro fariam 3 defesas; 

• Os goleiros do handebol Argentino fariam 3,8 defesas. 

 
Aparentemente, os dados apresentados parecem ter valores próximos um 

dos outros. Entretanto, se for levado em conta a Efetividade do Ataque da França e 

Brasil, por exemplo, a cada 10 ataques, a França faria 5,3 gols e o Brasil 4,2 gols. 

No decorrer de um jogo (que apresenta em media 60 ataques por equipe) essa 

diferença ficaria cada vez maior e clara no placar final.  
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