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Resumo: A NBA, liga norte americana de basquete, produz, em parceria com
uma empresa de estatística, enormes conjuntos de dados sobre aspectos gerais
e especí�cos do jogo. As equipes, tradicionalmente chamadas de franquias,
usam tais dados para planejar contratações de atletas, orientar treinadores
de fundamentos e montar sistemas de jogo, por exemplo. O arremesso, tam-
bém chamado de chute, recebe especial atenção na produção de dados, já
que, na condição de fundamento mais importante do jogo, determina pontos
e vitórias. O presente trabalho pretende analisar o fenômeno Hot Hand, que
consiste na crença de que um determinado atleta tem maior probabilidade de
acerto em arremessos atuais quando há sucesso em arremessos imediatamente
anteriores. Na prática, um jogador está em Boa Fase ou Hot Hand quando há
éxito em sucessivos arremessos considerados difíceis, ou seja, quando existem
grandes di�culdades, como forte marcação ou grande distância da cesta.

Os dados utilizados na análise consistem em registros de 26 bons arremes-
sadores da NBA na temporada 2015/2016, que foram escolhidos de acordo
com a proporção de acertos e tempo de liga, para comprovar se as grandes
séries de acertos possuem base técnica. Com isso, os treinadores e patroci-
nadores podem saber quais atletas são capazes de tomar melhores decisões
sobre arremessos, dadas as condições de di�culdade impostas pela partida.

O modelo proposto é bayesiano, generalizado e hierárquico, pois consid-
era a estrutura multinível de variáveis explicativas relacionadas ao próprio
arremesso e aos efeitos dos jogadores, bem como informações a priori rela-
cionadas ao desempenho anterior de cada atleta. A variável resposta, que
representa acerto ou erro nos arremessos, segue uma distribuição de Bernoulli
com parâmetro p=probabilidade de acerto em cada arremesso de quadra.

Com probabilidades de acerto estimadas, pode-se estabelecer um método
de classi�cação de sequências de k êxitos em Hot Hand, através da comparação
entre uma série de resultados simulados de acordo com o modelo proposto e
a série real para cada atleta, com os resultados verdadeiros dos arremessos.
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