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10 fatos do Tricolor no Brasileirão de pontos corridos
São Paulo está prestes a alcançar mais uma marca histórica na competição

Por Rubens Chiri / saopaulofc.net

Tradicionalmente, todos os anos o site do São Paulo elenca fatos, feitos e rankings históricos do

Tricolor no Campeonato Brasileiro (você pode acessá-los aqui). Hoje, prestes a alcançar outro

recorde importante – veja abaixo – elencamos 10 tópicos que demonstram a grande força que o

clube é na maior competição nacional, especialmente desde o advento dos pontos corridos como

método de disputa.

1 - Uma vitória para 900 pontos

O Tricolor conta, no momento, com 897 pontos conquistados no Brasileirão, desde 2003, obtidos

com 255 vitórias e 132 empates, além de 143 derrotas. São quase 50 pontos de vantagem para o

segundo colocado, o Cruzeiro, que possui 848. A seguir vêm Internacional, com 827 pontos, Santos,

com 814 e Corinthians, com 789.

2 - Somente seis equipes jogaram todos os jogos

Desde 2003, somente seis times estiveram presentes em todas as disputas do Campeonato

Brasileiro, e assim, participaram de todos os jogos da competição: 530 partidas para cada uma

destas equipes: São Paulo, Cruzeiro, Internacional, Santos, Fluminense e Flamengo.

3 - Maior número de vitórias conquistadas

E o Tricolor é o clube com o maior número de vitórias no período. As 255 vitórias são-paulinas

deixam o time com oito de vantagem sobre o segundo colocado, o Cruzeiro (que conta com 247).

Além da equipe do Morumbi, e do citado Cruzeiro, somente outros cinco times superaram a marca
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de 200 vitórias, a saber: Internacional, 233; Santos, 226; Corinthians, 217; Fluminense, 210 e

Grêmio, 209.

4 – O que time que menos perde jogos

Aqueles que mais jogam naturalmente podem acumular mais derrotas, mas não é o caso do São

Paulo. Entre todos os times que já disputaram o Brasileirão nesse formato de pontos corridos, o São

Paulo é aquele com a menor taxa de derrotas, com somente 0,27. Ou seja, menos de uma a cada

três jogos. É seguido pelo Corinthians, com 0,28 (137 em 789 jogos), Santos, 0,32 (168 em 530);

Internacional, 0,32 (169 em 530) e Grêmio, 0,33 (159 em 747).

5 - Único time com mais de 200 gols de saldo

O que pode explicar o sucesso do São Paulo nos tópicos acima é o seu equilíbrio entre ataque e

defesa, uma estatística que reflete o bom desempenho do Tricolor nesse critério é o saldo de gols,

onde o time do Morumbi lidera o ranking disparadamente, com 232 gols de saldo. É o único clube

no país com marca superior a 200 gols. Em verdade, o adversário mais próximo, o Santos, somente

possui 169 gols de saldo, sendo seguido de perto pelo Cruzeiro, com 164. Mais atrás: Corinthians,

137; Grêmio, 117 e Internacional, 113. Nenhum outro clube possui mais de 100 gols de saldo.

6 - Melhor aproveitamento e na verdade o único clube com mais de 55% dos pontos ganhos

Desta maneira, não é de se espantar que o São Paulo seja o melhor clube da competição em termos

de aproveitamento de pontos. Com 56,4% dos pontos conquistados, o Tricolor fica à frente do

Corinthians, que detém 53,5% dos pontos – pouco melhor que o Cruzeiro, com 53,3%. Internacional,

com 52%, Santos, com 51,2% e Grêmio, com 51%, completam o grupo de times com mais de 50% dos

pontos ganhos.

7 - Melhor mandante

Tal campanha proeminente do Tricolor também é encontrada quando se analisado somente os jogos

como mandante. Os são-paulinos são os que mais pontuaram em casa (546), que mais venceram

(162), que possuem melhor saldo de gols (245, empatados com o Santos), melhor aproveitamento

de pontos (68,9%).

8 - E também melhor visitante

Mas o São Paulo não relaxa quando o jogo é fora de casa. Da mesma forma, o Tricolor se mantém

no topo do ranking nesse critério. Com 351 pontos ganhos (Cruzeiro, 333), 93 vitórias (os mineiros

estão com 94 no momento), 336 gols marcados (empatado com o time de BH no primeiro posto

desse atributo), -13 de saldo (é o melhor saldo, sendo que até a edição de 2015, o saldo são-

paulino era positivo) e com 44% dos pontos conquistados, o São Paulo se mantém a frente dos

demais rivais.

9 - Mais rodadas no G4

E, além de tudo, o São Paulo é um time constante em todas as edições do Brasileirão. Aliás,

constante em manter boas campanhas. Fruto disso é o fato do Tricolor ser o time com o maior

número de rodadas integrando o popular “G4” – grupo dos quatro times melhores colocados e que,

em princípio, conquistam vaga à Copa Libertadores da América. De 2003 para cá, o São Paulo

permaneceu entre os quatro melhores times do torneio, rodada a rodada, 239 vezes, contra 214

participações do Cruzeiro; 186 do Corinthians; 167 do Internacional; 166 do Grêmio e 164 do

Santos.

10 - Lideranças a se reconquistar

Até pouco tempo atrás, o Tricolor liderava, absolutamente, todos os tópicos estatísticos do

Brasileirão de pontos corridos. Agora, o São Paulo, apesar de sempre muito bem posicionado nestes

critérios, corre atrás para recuperar a liderança. O Tricolor é o terceiro clube que mais marcou gols

entre 2003 e 2016: foram 817 tentos anotados (Cruzeiro, com 841, e Santos, com 831, estão à

frente). No aspecto defensivo, a melhor média de gols sofridos é do Corinthians, com 1,09 gol por

jogo (538 em 492), e o São Paulo vem em segundo lugar, com 1,10 (585 em 530). Por fim, o maior
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número de rodadas na 1ª posição da tabela de classificação pertence ao Cruzeiro, com 107 rodadas.

O Corinthians vem a seguir, com 89 rodadas e o Tricolor fica na terceira colocação, com 68

rodadas.
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