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Tricolor no Brasileiro: tradição e números indiscutíveis
Hexacampeão brasileiro, São Paulo lidera diversos quesitos na competição

0

Por Rubens Chiri / saopaulofc.net

Além de ser Hexacampeão Brasileiro, um feito único (inclusive com um tricampeonato seguido,

também inédito), o São Paulo é Soberano em todos os quesitos do campeonato. Até o início da

edição de 2011, temos o seguinte cenário:

Mais títulos: São Paulo (6)

Mais títulos consecutivos: São Paulo (3)

Uma conquista, ao menos, em cada década de disputa da competição

Mais pontos conquistados: São Paulo (1567)

Melhor aproveitamento de pontos: São Paulo (55,70%)

Mais vitórias: São Paulo (485)

Melhor taxa de vitórias: São Paulo (45,84%)

Melhor ataque: São Paulo (1656)

Melhor média de gols marcados: São Paulo (1,57)

Melhor saldo de gols: São Paulo (552, o único acima de 500)

E isso mesmo com uma participação a menos (em 1979 o clube boicotou o campeonato -

Corinthians, Portuguesa e Santos também - devido ao regulamento absurdo que contava com mais

de 90 times e não permitia que o Tricolor entrasse na fase final da competição).

O único critério que o São Paulo não lidera, e apenas por pouco, é o de melhor defesa em média de

gols sofridos. Possui 1,04 gol/jogo contra 1,02 gol/jogo do Internacional. Praticamente um empate

técnico.

Quando o assunto é pontos corridos, os recordes que se mostravam metas praticamente inatingíveis,
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se tornam muito mais inacessíveis:

Mais títulos nos pontos corridos: São Paulo (3)

Mais pontos conquistados: São Paulo (568)

Melhor aproveitamento de pontos: São Paulo (58,44%)

Mais vitórias: São Paulo (161)

Melhor taxa de vitórias: São Paulo (49,69%)

Melhor defesa, média de gols sofridos: São Paulo (1,11)

Melhor saldo de gols: São Paulo (174)

O Tricolor somente não assume a ponta no aspecto gols marcados, 534 gols contra 544 do Santos e

539 do Cruzeiro, todos com 324 partidas disputadas.

Caso se questione todos esses recordes e feitos quando estipulados no período de 1959-2010 (pois o

Campeonato Brasileiro foi criado em 1971), o São Paulo ainda assim se sobressai. Mesmo

considerados os pontos de competições distintas, como Taça Brasil, criada em 1959, e a expansão

do Torneio Rio-São Paulo, o Torneio Roberto Gomes Pedroza, de 1967, o São Paulo se mantém

como a mais destacada força do futebol nacional. Com estes critérios:

Mais pontos conquistados: São Paulo (1614)

Maior saldo de gols: São Paulo (538)

Melhor média de gols: São Paulo (1,54)

Independentemente do critério adotado, líder.
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