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Introdução 
 

O presente relatório trata sobre todas as atividades realizadas pela 

Associação Nacional de Basquete 3x3 (ANB3x3) na temporada de 2017, que 

abrange o intervalo entre janeiro e outubro do ano citado, com os meses 

restantes servindo para planejamento e preparo da temporada seguinte. Todas 

as ações expostas aqui são fruto do planejamento traçado em 2016, que 

manteve como maior objetivo da ANB3x3 desenvolver a modalidade no país. 

Projeto Olímpico 
 

Desde que a sua participação nos Jogos Olímpicos da Juventude de 

2010, o basquete 3x3 vem sendo desenvolvido pela Federação Internacional 

de Basquete (FIBA) para se tornar parte do Programa Olímpico. No dia 9 de 

junho de 2017, esse objetivo traçado pela FIBA foi alcançado após o anúncio 

do Comitê Olímpico Internacional. 

Obviamente, isso reforça a necessidade de organização da modalidade 

como um todo, trazendo à ANB3x3 a responsabilidade de auxiliar atletas, 

clubes e promotores a desenvolver seus melhores trabalhos em busca da 

classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e, consequentemente, 

do melhor resultado possível.  

Manual de Chancela 
 

Visando massificar a modalidade em todo o país, foi criado o Manual de 

Chancela ANB3x3, que permite que promotores de regiões de difícil alcance 

para a ANB3x3 organizem eventos que classificam os campeões para os 

principais eventos organizados por nós, criando assim uma rede nacional de 

desenvolvimento da modalidade. Em 2017, foram 6 torneios chancelados, 

sendo 3 em Santa Catarina, 2 no Rio de Janeiro e 1 no Ceará, cujos 

classificados jogaram a final da primeira edição da Copa do Brasil de Basquete 
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3x3. O modelo já está sendo analisado para a próxima temporada, podendo 

sofrer adaptações. 

Criação de novas categorias 
 

Até a temporada 2017 tínhamos as seguintes categorias: Sub13, Sub15, 

Sub18 e a +18 dividida em Open e Elite, no caso do masculino. Após o anúncio 

do COI de que a modalidade se tornou olímpica, alguns países perceberam 

que é preciso desenvolver jovens talentos formados especificamente para o 

basquete 3×3 e assim identificar aqueles capazes de defender o país, 

desenvolvendo então o programa FIBA 3x3 Fast Truck, que permite aos países 

participantes ter um calendário fixo às suas equipes Sub23. A escolha da 

categoria Sub23 se deve ao fato de que os atletas que em 2017 completam 23 

anos estarão completando 26 em 2020, com idade para participar de mais um 

ciclo olímpico visando os Jogos de 2024. Por isso mesmo a ANB3x3 criou a 

categoria Sub23 Masculino nos seus eventos, permitindo que os jovens que 

não têm mais idade para jogar o Sub18 tenham essa categoria de transição 

antes de jogar na categoria adulta, seja Open ou Elite. 

Em seu ano inaugural, a categoria teve em seu calendário 6 eventos, 

totalizando 45 equipes. Entre os atletas que foram campeões da Copa do Brasil 

pela equipe Young Kings, Felipe Franklin e Renan Cortez já atuaram nas 

seleções de base do 3×3, com o primeiro participando da equipe vice-campeã 

mundial Sub18 em 2016. Outro atleta que participou da inédita medalha de 

prata foi Luiz Felipe, que atualmente tem jogado a categoria Elite pela equipe 

Tai Team, pulando a categoria de transição. 

Pensando em atingir um público mais velho que não conseguiria jogar as 

categorias adultas existentes e projetando o envelhecimento dos atletas atuais, 

criamos a categoria +35 Masculina, que em sua temporada de estreia teve 9 

eventos no calendário, totalizando 17 equipes participantes. 

Projetos  
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Clínicas SESC 

Uma das estratégias traçadas para aumentar o número de praticantes 

de basquete 3x3 é a realização de clínicas da modalidade, que em 2017 se 

resumiram a atividades realizadas em parceria com o SESC. A primeira delas 

foi realizada ainda em fevereiro, nosso primeiro evento do ano, no SESC 

Thermas Presidente Prudente. Outras unidades que também nos recebeu ou 

ainda receberá até o final do ano: Interlagos, Santo Amaro, Campo Limpo, 

Registro, Ipiranga, Jundiaí e Pompeia. 

Esses eventos permitem que jovens conheçam a modalidade e tenham 

contato com os melhores jogadores do país, participando desde gincana a 

torneios internos. 

As atividades realizadas em cada unidade podem ser diferentes, 

dependendo do interesse da contratante, sendo necessário então montar 

programações diferentes para os eventos. Para facilitar esse trabalho, 

criaremos a Metodologia ANB3x3 para os eventos do tipo na próxima 

temporada. 

 

Quest ANB3x3 Saskatoon 

Reconhecendo a importância da ANB3x3 nas Américas, a FIBA nos 

concedeu uma vaga para o World Tour de Saskatoon, no Canadá, fato que 

permitiu a criação de um Quest ANB3x3.  

O torneio teve as classificatórias de Santo André, São José do Rio Preto 

e dos Jogos das Estrelas, que nos permitiu se aproximar da Liga Nacional de 

Basquete, organizadora do principal torneio nacional de basquete. A grande 

final foi realizada no Shopping Metrô Tatuapé e teve como vencedor o Rio de 

Janeiro Lendas, que foi a primeira equipe brasileira a participar do World Tour 

na temporada 2017. 

 

III Circuito Paulista 
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A terceira edição do Circuito Paulista foi patrocinada pelas empresas 

Guarani – Mais que açúcar e TNT Energy Drink e realizada via Lei Paulista de 

Incentivo ao Esporte com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do 

Estado de São Paulo.  

Foram realizadas 4 etapas nas cidades de Sorocaba, São José do Rio 

Preto, Campinas e Bauru, classificando os dois melhores de cada categoria 

(por etapa) para a final da Copa do Brasil. 

 

Copa do Brasil 

Com o objetivo de fomentar a modalidade em todo o país, foi criada a 

Copa do Brasil de Basquete 3x3, que foi realizada pela Lei Paulista de 

Incentivo ao Esporte junto à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do 

Estado de São Paulo e patrocinada pela TNT Energy Drink.  

Esse evento tem total relação com o que foi exposto anteriormente sobre 

o Manual de Chancela, pois ele foi a ferramenta que nos permitiu dar à Copa 

do Brasil o caráter nacional e fazê-la ser o mais forte torneio brasileiro, abaixo 

apenas do São Paulo 3x3 Challenger, que tem caráter internacional. O 

campeão, que foi a equipe de Santos, ganhou uma vaga para a disputa do 

World Tour do México, que já tinha outras duas equipes brasileiras 

classificadas.  

Em sua primeira edição, foi realizada uma etapa classificatória em 

Diadema-SP, num evento inédito dentro de um galpão, e a grande final no 

Parque Benemérito José Brás, que recebeu também os classificados das 4 

etapas do Circuito Paulista e dos 6 eventos chancelados. Além do torneio em 

si, também foi realizada a reforma da quadra do parque como contrapartida 

para a população, além da programação artística com Djonga, Discopédia, 

entre outros. 

 

São Paulo 3x3 Challenger 2017 
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O maior torneio ANB3x3 realizado na temporada é internacional. O São 

Paulo 3x3 Challenger 2017 aconteceu em dois dias do mês de julho e foi 

realizado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte com 

patrocínio da Sabesp.  

Com final no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, teve a 

inédita categoria de basquete adaptado misto, para cadeirantes de ambos os 

sexos. Além da final, também houve uma etapa classificatória em São 

Bernardo-SP, enquanto as equipes internacionais foram indicadas pela própria 

FIBA. 

Dessa forma, a categoria Elite recebeu as melhores equipes brasileiras e 

equipes da Eslovênia, México, Uruguai e Chile. O título ficou com a equipe 

Piran (SLO), enquanto o São Paulo DC foi vice-campeão e garantiu sua vaga 

no World Tour do México. A premiação total foi de US$ 10 mil dólares. 

Congresso Brasileiro de Basquete 3x3 
 

Buscando o desenvolvimento da modalidade em conjunto com atletas, 

promotores e órgãos do esporte, a ANB3x3 propõe a realização do Congresso 

Brasileiro de Basquete 3x3 de forma anual, sempre ao final da temporada. Sua 

primeira edição, que ocorre em 2017, terá as seguintes pautas: 

 Relatório 2017 

 O Brasil no Ranking FIBA 

 Calendário 2018 

 Novos projetos e propostas para 2018: fidelização do Elite no 

modelo FIBA e formalização das equipes; desenvolvimento da 

modalidade no esporte educacional; inserção da modalidade nos 

Jogos da Cidade, Regionais e Abertos 2018; centros de treinamento; 

capacitação de técnicos e árbitros 

 Parcerias: Manual de Chancela e diretrizes FPB/CBB 

Comunicação 
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Buscando atender melhor o público e transmitir uma imagem mais 

profissional, foi criado o novo site da ANB3x3 em www.basquete3x3.com.br, 

aonde é possível ter acesso a notícias, fotos, vídeos e outros conteúdos de 

basquete 3x3, trabalho esse realizado em parceria com a DGW Assessoria. 

Nas redes sociais, esse trabalho gerou aumento de público em 12% no 

Facebook, 21% no Instagram, 15% no Twitter e 32% no YouTube, resultando 

em quase 50 mil pessoas em todas as redes sociais. Além disso, houve maior 

interesse da imprensa, atraindo inclusive canais de televisão, como TV Brasil, 

Band, Fox Sports e SporTV para cobertura dos eventos principais. 

Esse trabalho de comunicação via redes sociais é um passo importante 

para formalização e consequente profissionalização das equipes do basquete 

3x3. Além de permitir que o público tenha acesso a conteúdos específicos da 

equipe e criem vínculo com a mesma, permite a divulgação e exposição de 

patrocinadores e interação com a própria ANB3x3, fortalecendo a modalidade 

como um todo. 

Pesquisa de mercado 
 

Foi realizada no final de 2016 e começo de 2017 uma inédita pesquisa 

de mercado. Buscando traçar o perfil do público e ter um feedback quanto aos 

eventos, a pesquisa tem sido utilizada para desenvolvimento de novos 

propostas e se tornará rotineira para o melhor desenvolvimento do basquete 

3x3. 

 

Contato 
 

Associação Nacional de Basquete 3x3 

Telefone: (11) 2532-1346 

Email: contato@basquete3x3.com.br 

http://www.basquete3x3.com.br/

