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RESUMO

São considerados atletas de elite aqueles que alcançam marcas superioras nos quesitos de aptidão física, comportamento tático e psicológico e 
nas habilidades motoras exigidas em cada modalidade esportiva. A identificação desses quesitos é de fundamental importância para o 
treinamento desses atletas, para que assim possam ser otimizados à executar de forma ideal. Estudos com voleibol de alto nível garantem que o 
sucesso dessa modalidade está fortemente ligado as características antropométricas (níveis de estatura e envergadura, somatotipo ectomorfo-
mesomorfo) ao desempenho físico (bons níveis de potência de membros inferiores e superiores, agilidade e velocidade) podendo variar de 
acordo com a função desempenhada em quadra. No entanto, por se tratar de uma modalidade altamente técnica (qualquer erro nesse quesito é 
transformado em ponto para o adversário) os fundamentos técnicos do voleibol passam a ter um peso importante para o desempenho atlético, 
principalmente em atletas de elite. Objetivo: O objetivo do trabalho foi analisar os dados fornecidos pela Confederação Brasileira de Voleibol do 
desempenho técnico de todas as atletas participantes do Campeonato Brasileiro (Superliga) temporada 2015-2016 e compará-lo com o 
desempenho da classificação fase classificatória. Métodos: Participaram da análise 136 atletas (como critério de inclusão do estudo somente 
participaram atletas que realizaram ao menos de 11 jogos e 25 sets durante a etapa de classificação). Foram analisados o desempenho técnico 
dos seguintes fundamentos: saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio, defesa e pontos e criados scores para cada um desses 
fundamentos (score-fundamento = 15*σ + 50). Os score-fundamento foram classificados através de valores medianos (classificados em seis níveis 
diferentes) e todos os atletas tiveram seus fundamentos classificados separadamente e em conjunto (todos os fundamentos). A somatória dos 
fundamentos resultou em um score-final, estabelecendo assim uma classificação das atletas, de forma geral e na posição que desempenha. Foi 
utilizado como ferramentas estatísticas, Microsoft Excel e SPSS for Windows 16. Resultados: Com o score-final de cada atleta, foi possível fazer 
uma somatória dos scores finais de toda a equipe, dessa forma, as 12 equipes tiveram uma pontuação. Foi encontrado uma correlação 
significativa (r=0,95; r2=0,90) entre a pontuação alcançada pelas equipes durante a fase classificatória do campeonato e a somatória de scores 
finais de cada equipe. Conclusão: Os achados encontrados conclui que o desempenho técnico tem uma excelente relação com o desempenho 
coletivo em quadra, podendo refletir na classificação das equipes no campeonato.
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