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1 Introdução 

 

O futebol é o esporte mais jogado no mundo inteiro[1] . Ele move com a paixão e razão de 

muitos fãs do esporte ao redor do mundo e com isso uma boa equipe ocasionalmente  

demonstrará bons resultados e assim a alegria de seus adeptos. 

O triunfo de uma equipe em uma competição surge de qual bem planejada é o  início de sua 

temporada. Tendo em mente desta constatação, todas as equipes buscam formar um time 

competitivo que brigará por títulos, mas esbarram na dificuldade financeira e muitas vezes do 

desconhecimento da melhor opção de jogador pra sua equipe, e na maioria das vezes esses 

problemas tornam-se visíveis na metade de uma competição quando a equipe não se demonstra 

mais efetiva. 

Com a evolução da obtenção de informação estatística no futebol[3], conseguimos extrair 

diversos dados de equipe e jogador na web. No futebol podemos encontrar diversas situações 

como explicado em [3], número de passes que o jogador efetuou em uma determinada partida, 

quantos gols ele fez nessa mesma partida, etc. Esses dados podem configurar diversos padrões e 

utiliza-los para análises de diversas interações entre equipes e jogadores é um objetivo de 

diversos estudiosos. 

Na aquisição de jogadores enfrentamos diversos desafios, pois muitas vezes a equipe apenas se 

baseia na informação que o técnico com sua experiência pode ajudar. Entretanto muitas decisões 

precisam ser tomadas em um curto período de tempo e nem sempre a experiência do treinador 

da equipe é  suficiente para que exista  uma certeza na contratação de um jogador para seu time. 

Muitos clubes procuram utilizar tais dados estatísticos.  Porém nem sempre estatísticas vencem 

jogos, pois um time pode ser conhecido por ter um número alto de chances de gols e mesmo 

assim perder uma partida contra um time que obteve apenas uma finalização e por consequência 

o gol. 



Como explicado anteriormente, o futebol é feito por enumeras decisões em um curto período de 

tempo. A teoria da decisão pode ser encontrada em campos de estudo diversificados[4]. 

Podemos encontra-la na economia, filosofia, direito, computação, etc. Com a teoria da decisão 

poderíamos através de critérios de interesse avaliar e definir a melhor decisão a ser tomada. 

A teoria da decisão pode ser vista como a combinação entre a teoria da utilidade e a teoria da 

probabilidade[4].  A teoria da decisão pode ser usada para moldar um agente que considera 

todas as ações possíveis decidindo por fim qual leva a um melhor resultado esperado[4]. 

Nesse contexto, o trabalho proposto pretende a partir de critérios pré selecionados pelo usuário 

buscar o melhor jogador em que se encaixa tais critérios. Esses critérios seriam, por exemplo, 

posição do jogador, gols marcados, finalizações, valor de mercado, etc. Com ajuda de um 

agente racional esses critérios seriam analisados e o melhor perfil de jogador seria encontrado 

disponibilizando assim para o usuário um resultado preciso.  

2 Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo o estudo de agentes racionais da teoria da decisão no campo de 

esportes com finalidade de obter uma ferramenta em que o profissional de um clube de futebol 

consiga planejar uma aquisição de um melhor jogador baseado nas necessidades de sua equipe. 

Com a classificação de critérios efetuados na busca, um agente autônomo racional será 

construído a partir de funções de utilidade e tratamento das  informações obitídas.  

A busca seria feita com critérios simples como por exemplo, posição, idade, passes certos, 

finalização certas, etc. 

O agente seria responsável por analisar multicritérios e buscar o melhor jogador em que tais 

critérios baseados em seus dados o faça, o jogador, ser a melhor alternativa. Para tal decisão 

seriam utilizados funções de utilidade, por exemplo. 

Um agente racional é um agente da teoria da decisão e ele pode tomar decisões racionais 

baseados em o que ele acredita e deseja em contextos em que a incerteza e objetivos conflitantes 



deixam um agente lógico sem meios para decidir[4].Decisões simples e complexas serão 

estudadas para observar como o agente se comporta. 

Apartir dessas informações o objetivo principal é a implementação de uma ferramenta simples 

de busca de jogadores. A base de dados encontra-se na web, em páginas de estatísticas de 

futebol. A ideia inicial seria analisar informação dos jogados na competição série A e também 

série B do campeonato brasileiro.Para a criação da base de dados, um simples web crawler seria 

necessário para coletar informações e armazenar em um banco de dados local. A ferramenta 

seria uma página na web em que o usuário consultaria um banco de dados.  

Por fim o retorno desta pesquisa seria uma lista de jogadores ordenada pela melhor opção  

encontrada e decidida pelo o agente. 

3 Cronograma 

 Outubro Novembro  Dezembro 

Seleção de material 
bibliográfico 

   

Leitura do material 
Selecionado 

   

Desenvolvimento 
de um webcrawler 
para obtenção dos 
dados na web 

   

Tratamento dos 
dados para 
armazenamento no 
banco de dados 
local 

   

Protótipo de busca 
e decisão 

   

Avaliação dos 
resultados 

   

Implementação da 
ferramenta de 
busca na web. 

   

Escrita da 
monografia do 
trabalho de 
graduação 

   

Apresentação do 
trabalho 
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