
Guia de futebol



Deixe as estatísticas com a gente.
Envie sua  
partida.

Envie-nos qualquer 
partida ou vídeo 
do adversário com 
apenas um clique.

Ataque
Gols

Assistências

Chutes a gol/chutes 
fora

Cruzamentos

Bolas paradas

Escanteios

Chutes livres

Pênaltis

Arremessos laterais

Passe

Sequências de passes 
da equipe

Tentativas de passe

Localização por terços 
do campo

Estatísticas por 
jogador

Chutes

Gols

Assistências

Distribuição do goleiro

Defesa

Chutes bloqueados

Gols defendidos

Posse
Tempo de posse

Contagem de posse

Contagem de transições

Percentual de posse

Assine o pacote Ilimitado do Assist.
Envie-nos todas as partidas que quiser, até três por dia.

Infrações
Impedimento

Faltas

Detalhamento  
do jogo.

Nossos 
especialistas 
dividem os 
principais eventos 
dos seus jogos 
para que você 
possa fazer 
sua análise 
personalizada 
depois.

Fica pronto entre 
12 e 24 horas.

Você receberá uma 
notificação logo 
que a análise e os 
relatórios estiverem 
prontos.

Nós monitoramos as estatísticas.



Vá mais a fundo com 
relatórios automatizados.

01 Gols

Use as estatísticas 

mais importantes 

para criar metas para 

sua equipe. Este 

relatório é atualizado 

automaticamente a 

cada partida analisada, 

para que você possa 

ver imediatamente se 

sua equipe foi bem-

sucedida.

02 Estatísticas

Todos os dados 

de somatória estão 

vinculados diretamente 

ao vídeo, para 

que você possa ir 

rapidamente para 

os momentos mais 

importantes. Filtre 

por jogador, partida 

ou temporada para 

analisar o desempenho 

de cada partida.

03 Tendências

Uma representação 

visual dos altos e 

baixos de cada 

estatística ao longo 

de uma temporada, 

permitindo que você 

ajuste seus planos 

conforme avança. 

04 Ficha técnica

Tenha uma visão 

clara de cada partida. 

Este relatório inclui 

estatísticas para 

ambas as equipes, 

além de uma análise 

aprofundada das 

estatísticas de passes, 

a fim de criar um 

quadro completo da 

ação.

Os relatórios são gerados automaticamente quando 
as estatísticas são adicionadas a uma partida por 
um técnico ou por analistas do Hudl Assist.


