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Introdução 
 

O presente relatório trata sobre as atividades realizadas pela Associação 

Nacional de Basquete 3x3 (ANB3x3) na temporada de 2018, que abrange o 

intervalo entre dezembro de 2017 e novembro de 2018, com o mês de 

dezembro servindo para planejamento e preparo da temporada de 2019. Todas 

as ações expostas aqui são fruto do planejamento traçado em 2016 para o 

ciclo olímpico de 2020, mantendo como maior objetivo desenvolver a 

modalidade no país e contribuir para a disputa nas competições internacionais. 

Liga ANB3x3 
 

Com a entrada do basquete 3x3 no programa olímpico, a partir dos 

Jogos Olímpicos de 2020, percebeu-se a necessidade de formalizar e 

organizar as equipes que jogam os torneios da ANB3x3. 

Como parte da estratégia para essa organização foi criada a Liga 

ANB3x3, que permitiu às equipes terem um calendário longo e criarem sua 

própria identidade. Isso porque elas tinham de indicar por meio de contrato o 

nome e o elenco da equipe para a temporada, o que acabou influenciando no 

desenvolvimento de logomarca, redes sociais, produtos e patrocinadores 

próprios.  

Foram realizadas 13 etapas no total, com participação de 18 equipes 

que representaram 4 estados diferentes (São Paulo, Rio de Janeiro, Mato 

Grosso do Sul e Santa Catarina), além do Distrito Federal, totalizando mais de 

100 jogadores, número que inclusive corresponde aos atletas que formam o 

ranking FIBA do país. 

A temporada foi delimitada pela Liga ANB3x3, começando com o Battle 

Force Nike em dezembro e terminando com a final da II Copa do Brasil de 

Basquete 3x3. As outras etapas foram realizadas no IV Circuito Paulista e em 

eventos pontuais, como no Jogo das Estrelas do NBB, ou ainda eventos do 

SESC. 
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O São Paulo DC foi campeão com uma etapa de antecedência, com Rio 

Preto Guarani e Rio de Janeiro completando o pódio. Já os destaques 

individuais foram Luiz Felipe Sorini (São Paulo DC), Rodrigo Del’Arco (Rio 

Preto Guarani) e William Evangelista (São Paulo DC), os maiores pontuadores 

da temporada. 

IV Circuito Paulista 
 

Foi a quarta edição do Circuito Paulista, tornando-o o evento mais 

tradicional da ANB3x3. Realizado pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, 

com patrocínio de Nextel, TNT Energy Drink e Guarani, o torneio teve 3 

eventos extras realizados junto à Federação Paulista de Basquete nas cidades 

de Lençóis Paulista, Caçapava e São José do Rio Preto.  

Já pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte foram feitas 3 etapas 

classificatórias, sendo elas no Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do 

Trabalhador (CERET) em São Paulo-SP, no Parque Municipal Roberto Mário 

Santini (Emissário Submarino) de Santos-SP e no Centro Esportivo José 

Bonifácio em São Paulo-SP, além da final no Parque da Juventude, também na 

capital. 

A final do torneio valia vaga no World Tour do México pela categoria 

Elite, que foi conquistada pelo Rio de Janeiro. O São Paulo DC também jogou 

o torneio. 

Duração: abril a julho de 2018 

Categorias: Elite, Adulto Feminino, Open Masculino, +35 Masculino, 

Sub23 Masculino, Sub18 Masculino, Sub18 Feminino, Sub14 Masculino (etapa 

do CE José Bonifácio) e Sub13 Feminino (etapa de Santos-SP). 
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II Copa do Brasil  
 

A segunda edição da Copa do Brasil aconteceu de agosto a novembro 

por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, com patrocínio de Nextel, 

TNT Energy Drink e Guarani. 

Foram realizadas duas etapas classificatórias, sendo elas no Parque 

Taquaral, em Campinas-SP, e no Centro de Esportes Radicais de São Paulo-

SP. A grande final aconteceu no Memorial da América Latina. 

No total, mais de 500 atletas participaram nos eventos, sendo atendidas 

as categorias Elite, Adulto Feminino, Open Masculino, +35 Masculino, Sub23 

Masculino, Sub18 Masculino e Sub18 Feminino. 

Outros eventos  
 

Como dito anteriormente, a temporada 2018 começou no final de 2017 

com a realização do Battle Force Nike. A partir deste evento, foram registrados 

outros 45 até o final de novembro, contemplando também as etapas de Circuito 

Paulista e Copa do Brasil, que somam 10 eventos. Assim, foram outros 35 

eventos registrados na plataforma play.fiba3x3.com, a maioria deles 

envolvendo atividades com unidades do SESC e festivais do Centro de 

Treinamento 3x3 organizado junto à Federação Paulista de Basquete. 

Os eventos isolados de maior destaque foram a etapa da Liga ANB3x3 

realizada no Jogo das Estrelas do NBB, sendo uma parte no Clube Athletico 

Paulistano e outra no Ginásio do Ibirapuera, e a estreia do 3x3 nos Jogos 

Abertos do Interior. 

A entrada da modalidade nos Jogos Abertos tem relação direta com o I 

Congresso Técnico de Basquete 3x3, realizado em 2017, quando foi feito e 

entregue o requerimento para entrar tanto nos Jogos Abertos como nos 

Regionais. 
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II Congresso Técnico de Basquete 3x3 
 

A segunda edição do Congresso Técnico de Basquete 3x3 foi realizada 

em novembro de 2018, um dia antes da final da II Copa do Brasil, no Memorial 

da América Latina (São Paulo-SP). Com presença de representantes de 

atletas, arbitragem, técnicos, Federação Paulista de Basquete e Confederação 

Brasileira de Basquete, incluindo o treinador das seleções 3x3, Douglas Motta, 

o evento teve as seguintes pautas: 

 Relatório nacional e internacional de 2018 

 Debate sobre interpretação da regra, com árbitra internacional 

Luciane Del Grande, e os atletas Luiz Felipe Soriani e Carol Imoniana 

 Propostas para a Liga ANB3x3 2019 e calendário prévio 

 Cases de desenvolvimento do 3x3 por alunos do Instituto 

Olímpico Brasileiro (IOB), do Comitê Olímpico do Brasil, sendo eles 

Cristal Rocha (Metodologia de treino e o curso no IOB), Alessandra 

Santos (Basquete 3x3 nas escolas) e Kátia Araujo (Polo de Incentvo 

ao Basquete 3x3) 

 Palestra com Douglas Motta, técnico das seleções brasileiras de 

3x3, sobre a temporada 2018 e o planejamento para 2019-2020 

Brasil no ranking FIBA 
 

Ao final da janela de pontuação no ranking, no dia 1º de novembro de 

2018, foram definidas as equipes que teriam direito a vaga nas competições 

por seleção segundo o ranking FIBA. O Brasil conseguiu vaga direta para os 3 

mundiais masculinos, nas categorias adulta, Sub23 e Sub28, enquanto que na 

categoria feminina será preciso jogar um torneio classificatório para a Copa do 

Mundo. 
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Comunicação 
 

A grande novidade na temporada ficou por conta da criação da ANBTV 

no canal de YouTube da ANB3x3, aonde foram postadas entrevistas realizadas 

nos eventos e vídeos gravados em estúdio sobre as competições e tudo que 

rodeia o 3x3. 

Nas redes sociais, foi dada maior ênfase no Instagram. Como 

consequência, em relação aos números de 26/10/17, houve aumento de 56% 

do público. O público do Twitter cresceu 21%, enquanto Facebook e YouTube 

cresceram 5% e 30% respetivamente. Entretanto, o público que nos segue no 

Twitter e no YouTube é pequeno, o que explica o crescimento relativo maior do 

que o Facebook. Seguem os números exatos: 

Facebook:   28239 mil curtidas 

Instagram: 17632 mil seguidores 

Twitter: 1931 mil seguidores 

YouTube: 4180 seguidores 

Atualização: 3/12/18 

Pesquisa de mercado 
 

Foi realizada a segunda edição da pesquisa de mercado da ANB, que 

teve no total 120 respostas, dando alguns feedbacks importantes com relação 

aos nossos eventos e produtos, além de permitir conhecer melhor o público.  

Contato 
 

Associação Nacional de Basquete 3x3 

Telefone: (11) 2532-1346 

Email: contato@basquete3x3.com.br 


