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RESUMO

Este artigo científico tem por finalidade expor a importância das estatísticas na história
dos clubes de futebol e os benefícios que as mesmas podem trazer às coberturas esportivas
e aos próprios clubes.
Serão analisados os sites oficiais e determinados sites não-oficiais com foco em dados
estatísticos dos doze clubes mais tradicionais do Brasil: Atlético Mineiro, Botafogo,
Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos,
São Paulo e Vasco da Gama.
A partir da pesquisa realizada, concluiu-se que há muito potencial de evolução neste
aspecto (exposição de dados históricos e estatísticos, com potencial de retorno a partir da
mesma), principalmente no que diz respeito aos sites oficiais dos clubes.
Palavras-chave: Estatísticas, Futebol, Times, Pesquisa, Memória, Números e Fichas
Técnicas.
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ABSTRACT

This scientific paper shows the importance of statistics in the history of football
clubs and the benefits which they may bring to sports coverage and for the clubs
themselves.
It will be analyzed the official and some unofficial sites with statistical data
focusing of the twelve most traditional clubs in Brazil: Atlético Mineiro, Botafogo,
Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos,
São Paulo and Vasco da Gama.
One important conclusion of this research is that there is a lot of development
potential in this matter – exposing of statistical and historic data, with return potential
about it -, mainly about the official clubs sites.
Keywords: Statistics, Football, Teams, Search, Memory, Numbers and Data Sheets.
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1. Introdução

A importância da estatística no esporte está no registro dos feitos históricos
através dos números. Através dela, os clubes ou atletas se eternizam, pois em qualquer
momento em que o torcedor ou pesquisador procurar sua trajetória na história saberá de
sua performance analisando seus dados estatísticos. Estes dados também tornam-se uma
fonte importante e, às vezes, imprescindível para os jornalistas, já que enriquecem as
matérias produzidas e as transmissões esportivas. O objetivo deste trabalho é mostrar o
valor das estatísticas na história dos doze clubes mais tradicionais do Brasil, tendo como
foco o número de jogos que o clube realizou na história. A propósito, os doze clubes
considerados os mais tradicionais do Brasil são os seguintes: Atlético Mineiro, Botafogo,
Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos,
São Paulo e Vasco da Gama. Através de uma análise de seus sites oficiais e de sites
considerados não-oficiais, do ponto de vista estatístico, o que será feito neste trabalho, é
possível se entender o quanto os clubes estão investindo (ou não) em sua história ou
identificar a presença ou falta destes números.
A internet se tornou uma das melhores estratégias de comunicação dos clubes.
Todos eles investiram nas novas tecnologias e, assim, a aproximação com o torcedor está
cada vez mais acentuada. Portanto, optou-se por uma análise dos sites, já que também são
poucas as publicações estatísticas sobre os doze clubes.
Dentre as doze equipes citadas, foram lançados cinco almanaques com todos os
jogos da história das agremiações: o do Corinthians (UNZELTE, 2000), o do Flamengo
(ASSAF; MARTINS; 2001), o do Palmeiras (UNZELTE; VENDITTI; 2004) e o do São
Paulo (COSTA, 2005). Estes quatro tiveram o apoio da Revista Placar, sendo publicados
pela Editora Abril. O Cruzeiro teve seus jogos registrados em um projeto independente do
jornalista Henrique Ribeiro (RIBEIRO, 2007). Os clubes não tiveram participação ativa em
nenhum deles, principalmente em relação ao patrocínio das obras em questão. Segundo
Ribeiro: “Por diversas vezes, o Cruzeiro pronunciou que a publicação do Almanaque era
de interesse do clube, mas nunca me deu um centavo para produzi-lo” (BLOG DO JORGE
SANTANA, 2007).
Isto evidencia que a história das equipes é completamente dependente de
jornalistas ou pesquisadores, que fazem este trabalho normalmente de forma autônoma. Os
clubes possuem dados históricos, inclusive com possíveis bancos de dados, mas não
7

disponibilizam as informações para torná-las oficiais. Além da iniciativa dos jornalistas já
citados, há diversos pesquisadores que levantam uma grande quantidade de dados
estatísticos dos clubes no Brasil. Pedro Varanda, historiador do Botafogo, ou Guilherme
Nascimento, que se dedica a estudar a história do Santos, são exemplos deste fato. A
relevância é demonstrada no caso do Corinthians, que utiliza o banco de dados pesquisado
pelo jornalista Celso Unzelte em seu memorial. Mas isto somente ocorreu anos após a
publicação do Almanaque do Timão, lançado em 2000.
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2. Estatística no Futebol
2.1. Principais características
Segundo o DICIONÁRIO WEB (2012), estatística é o “ramo das matemáticas
aplicadas cujos princípios decorrem da teoria das probabilidades e que tem por objeto o
estudo, bem como o agrupamento metódico, de séries de fatos ou de dados numéricos”.
No futebol, a estatística é utilizada amplamente pelos clubes, jornalistas e
torcedores. Desde a classificação do campeonato até o histórico de jogos dos times, os
números são colocados em evidência. Neste trabalho, estatística será o conjunto de dados
ligados às partidas que os times jogaram.
Porém, o histórico oficial das equipes que se torna público normalmente se limita
ao ano de vigência – por exemplo, como ocorre no site oficial do Botafogo (BOTAFOGO
DE FUTEBOL E REGATAS, 2012). Os clubes muitas vezes divulgam as partidas
realizadas no ano, sem darem grande atenção às campanhas anteriores. O torcedor que
gosta de estatísticas fica limitado a saber dos jogos de seu time no ano.
Assim, apenas pesquisadores e jornalistas acabam tendo acesso a estes números.
Além disso, são poucos os clubes que têm seu Almanaque com todos os seus jogos
publicados. E estes, sem exceção no Brasil, foram escritos por jornalistas sem vínculos
formais com os clubes e, portanto, não podem ser considerados oficiais.
As assessorias de imprensa dos clubes divulgam recordes quando ocorre alguma
efeméride: centésimo jogo de certo jogador, centésimo gol, tabu de cinco anos sem perder
para certa equipe rival, por exemplo. Mas, quando se procura a lista completa de jogos ou
de gols dos jogadores, esta não é encontrada.
Sabe-se que, no passado, as informações não eram tão divulgadas quanto, pois o
futebol não possuía a notoriedade que tem hoje e, principalmente, a tecnologia de
informação era menos desenvolvida. Daí, a dificuldade das pesquisas de dados antigos.
Mas, se cada clube investir em sua própria história, poderá lucrar no futuro e, acima de
tudo, conquistar novas gerações de torcedores.

2.2. Fontes
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A importância dos dados estatísticos é verificada pela valorização dos jornais e sites
especializados em futebol. Ela torna-se uma ferramenta fundamental como fonte de
informações. Antes dos jogos, as matérias jornalísticas expõem a classificação da equipe,
e, por exemplo, a possibilidade de um jogador atingir um número histórico de jogos ou
apresentar a equipe que tem o melhor ataque ou a pior defesa. Após os jogos há uma
espécie de atualização destes dados. A análise é realizada sempre com base nos números.
Em suma, as estatísticas são fontes para os jornalistas esportivos em suas
reportagens e transmissões, e interessam, embora não a todos, a muitos aficionados pelo
esporte. Muitas vezes, dados estatísticos funcionam para inspirações de pautas jornalísticas
diferentes das previstas e convencionais.

2.3. Conceituação do termo estatística para este trabalho

A estatística neste trabalho terá como foco principal o número de jogos realizados
pelos doze clubes mais tradicionais do Brasil em toda a sua história, e as informações que
envolvem estes jogos. Estudando-se os jogos de um time, pode-se elaborar diversos
levantamentos estatísticos: além de quantos jogos realizou determinada equipe, também o
número de gols que esta marcou, por exemplo. Quantas vezes a equipe atuou em seu
estádio. Qual foi o adversário que mais enfrentou. Também pode-se realizar análises
individuais. Qual foi o jogador que mais atuou? Quem são os artilheiros (jogadores que
marcaram mais gols)? Enfim, registra-se a história do clube em números.
É importante se ressaltar que há uma outra forma de estatística voltada para o
desempenho das equipes e atletas com um crescimento acentuado no Brasil: o escalte, que
não é o foco desta pesquisa. O escalte é um levantamento de tudo o que acontece em uma
partida: finalizações, desarmes, quantas vezes o jogador tocou na bola, faltas cometidas,
escanteios, impedimentos. Com esses detalhes em mãos, os técnicos e preparadores físicos
podem elaborar planos específicos para melhorar o desempenho das equipes e jogadores.

2.4. Fichas técnicas

Desde o início do futebol, os órgãos de imprensa divulgam as chamadas fichas
técnicas, que contém os dados da partida realizada. As fichas técnicas contêm,
basicamente, as seguintes informações: placar do jogo, data, campeonato em disputa, local,
10

árbitro, arrecadação, público, cartões amarelos e expulsões, autores e tempo dos gols,
escalações, substituições de jogadores e técnicos.
O torcedor acostumou-se com essas informações. Após o jogo de seu time, antes de
ler a matéria da partida, muitos verificam primeiro a ficha técnica, pois assim rapidamente
saberão o que aconteceu. Também aproveitam para confirmar o que viram no estádio ou na
televisão. Analisam escalações, autores dos gols, se alguém foi expulso. Após atualizaremse, eles leem a matéria do jogo. Normalmente, as fichas aparecem em destaque, separadas
da descrição do jogo, em boxes. Isto mostra sua importância.
A ficha técnica é essencial para uma análise dos jogos da história de um time. Ela é
objetiva e não contém opiniões, o que torna seus dados exatos para levantamentos
estatísticos.
2.5. Variedade de critérios

Em qualquer análise de dados estatísticos, é necessário seguir critérios. No futebol,
a variedade destes causa muitas diferenças nos números. Os clubes apresentam
informações que são contestadas por pesquisadores. Jogos-treinos1 ou jogos de Torneio
Início2 são contabilizados por alguns e por outros não, por exemplo. Não há um critério
universal. Talvez se os clubes se posicionassem de maneira definitiva e unificada sobre
estes dados, esta questão pudesse se encerrar. Por não existir uma palavra oficial, cria-se
uma forma de contestação.

1

Jogos-treinos são partidas disputadas sem caráter oficial. As equipes as disputam com uniformes de treino.
Não há registro em súmula e muitas vezes a partida não é dirigida por árbitro de Federação; além disso, o
tempo regulamentar não segue os padrões de um jogo oficial.
2
Torneio Início é uma competição disputada em um único dia, com partidas em caráter eliminatório, entre as
equipes que participarão de um determinado campeonato. Além dos gols, o número de escanteios é um
critério de desempate neste torneio. O tempo regulamentar é inferior ao oficial, pois um mesmo time pode
jogar várias vezes no dia. Sua finalidade é apresentar os elencos dos times para suas torcidas.
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3. A Importância da Estatística no Esporte

3.1. Clubes, jornalistas e atletas

A estatística tem papel fundamental na preservação da memória de fatos
importantes na história do futebol e nos outros esportes. Tanto coletivamente para os
clubes e instituições esportivas, quanto individualmente para os atletas. O registro dos
números na história de um clube torna-se um dos responsáveis diretos na formação de sua
tradição. Mesmo sem conhecer as estatísticas em detalhes, o torcedor de um time sabe que
o mesmo tem uma história que começou há muitas décadas, pois cada resultado obtido é
acrescentado na sua trajetória ao longo dos anos.
O esporte de competitividade é regido pelos resultados e, assim, as vitórias ficam
na mente dos torcedores. Mas, como registrar uma vitória sobre o oponente sem vinculá-la
a um número? Antes mesmo de se comentar um determinado resultado, costuma-se passar
pela estatística. Quando um atleta vence um campeonato de judô, por exemplo, para
explicar sua performance na competição deve-se quantificar os golpes Yuko, Wazari ou
Ippon, cada qual com sua pontuação, que ele conseguiu. Nos esportes coletivos somente o
fato de se contabilizar um gol no futebol, uma cesta no basquete ou uma cortada no vôlei
para determinação do placar do jogo, já envolve um trabalho com estatísticas. Então, podese dizer que os números e o esporte de competição caminham lado a lado.
Mas a importância da estatística no esporte não se resume a quantificações. Com
todos os números em mãos, um jornalista pode ter um diferencial durante as transmissões
esportivas. O fato de saber quantos gols a equipe marcou no ano ou quantas vitórias um
tenista conseguiu em um torneio pode enriquecer sua análise do evento.
Outro fator envolvido é a importância das estatísticas para o próprio atleta que fica
eternizado pelos seus feitos. Os ex-atletas contam suas façanhas e ficam orgulhosos
quando são lembrados em matérias esportivas. Quando se fala que determinado jogador fez
140 gols por um time, não só ele, mas também sua família e as pessoas que o cercam
ficarão envaidecidas. Isto já justificaria o porquê da necessidade do registro da história.
A partir do momento em que um clube ou uma federação tem uma galeria com
números dos vencedores ou simplesmente a relação de todos os que participaram de uma
competição, já estará contribuindo com a história e a valorização dos seus atletas.
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3.2. Casos de sucesso

Como exemplos de sucesso há o caso da NBA (National Basketball Association Associação Norte-Americana de Basquetebol) e o da NFL (National Football League Liga Norte-Americana de Futebol Americano), que têm um enorme controle estatístico,
com informações que abastecem os narradores e comentaristas a cada transmissão de jogo.
Existe uma preocupação com os números a todo momento. Kareem Abdul-Jabbar,
considerado um dos mais completos jogadores da história da NBA e o recordista em
número de pontos, teve todos os seus recordes registrados no momento em que
aconteceram. Isso, só foi possível com o controle estatístico minucioso. Desde que
encerrou a carreira, sabe-se que Abdul-Jabbar disputou 1.560 jogos, marcou 38.387 pontos,
apanhou 17.440 rebotes e praticou 5.660 assistências (NBA, 2012).
A NFL não fica atrás. Em seu site oficial é possível encontrar as estatísticas dos
jogadores que atuaram na Liga desde 1932. Estão registradas as performances com a
análise individual de cada um. Da quantidade de jogos até quantas jardas cada jogador
percorreu, além das interceptações realizadas. Tudo devidamente catalogado (NFL, 2012).
No futebol, como um exemplo, há o site oficial da Federação Alemã de Futebol, no
qual estão registradas todas as fichas técnicas dos jogos do Campeonato Alemão desde a
fundação da Bundesliga, a liga profissional da Alemanha, em 1963. São apresentados
diversos recordes individuais e das equipes até a temporada 2010/2011. O Hamburger é a
equipe que mais atuou, com 1.628 jogos e o Bayern München o time que marcou mais
gols, com um total de 3.335. Karl-Heinz Körbel, com 602 jogos, é o que mais atuou na
Liga, e Gerd Müller, com 365 gols, é seu maior artilheiro (DFB, 2012). Também é possível
acessar todas as fichas técnicas dos jogos da seleção alemã, desde 1908.

3.3. Benefícios

Mas como os clubes e federações podem se beneficiar das estatísticas registradas?
As datas festivas e marcantes geram uma propaganda espontânea na mídia, por exemplo.
Todos noticiarão a partida número 500 de um jogador ou o gol 10.000 do time. Isto
aumentará a atenção para o evento. Em março de 2011, Rogério Ceni, goleiro do São
Paulo, marcou o centésimo gol na carreira. A expectativa que se gerou em cima do fato foi
grandiosa, não só no Brasil como no exterior. Quem não se lembra do milésimo gol do
13

Pelé? Está gravado na memória dos torcedores, o pênalti que ele converteu em 1969 contra
o Vasco da Gama no Maracanã. Se não houvesse uma contagem dos gols dele, esse fato
passaria despercebido.
Também é possível se utilizar a estatística pelos clubes como ferramenta de
marketing. Mantendo seus números em dia, os clubes sempre terão datas importantes. Os
times podem lembrar algum jogo do passado ou um fato importante diariamente em seus
sites oficiais, por exemplo. Assim, pode-se criar uma fidelidade e conquistar novos
torcedores que se interessam pela história do time. “As visitas aos sites podem ser
exploradas para tirar dos torcedores informações precisas na hora de elaborar políticas de
marketing e vendas” (ROCCO JÚNIOR, 2005, p. 185).
Outra ação cada vez mais frequente é em relação às camisas. Diferentemente do
passado, a camisa de um time de futebol ganhou uma notoriedade que sempre será
alimentada pela paixão inesgotável do torcedor. Assim camisas produzidas especialmente
para datas comemorativas poderão ser vendidas e contribuir com a imagem e as finanças
do clube. Os jogadores estão utilizando números especiais em seus jogos marcantes. Ao
completar seu ducentésimo jogo, o número 200 é estampado no jogo comemorativo de
determinado jogador. O torcedor que o tem como ídolo com certeza se sentiria inclinado a
comprar as réplicas desta camisa, pois a mesma viria com o nome do jogador e o número
do recorde alcançado.
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4. Análise de Sites dos Doze Clubes Mais Tradicionais do Brasil

4.1. Sites Oficiais

Segundo o pesquisador Ary Rocco:

As novas tecnologias geraram uma nova dimensão social,
chamada ciberespaço, que está em processo de definição de sua
arquitetura [...] O futebol, enquanto elemento de composição da cultura
jovem, não é exceção à regra, buscando seu espaço na arquitetura desse
novo domínio tecnológico. O incremento das novas tecnologias, em
especial da Internet, está formando uma nova geração de admiradores do
futebol [...] Além disso, cria uma relação entre clube e torcedor, que antes
era impossível com a televisão ou o rádio (ROCCO JÚNIOR, 2005, p.
184 e 185).

Diante disso, os clubes estão tentando se adaptar às mudanças e cada vez mais
investindo em seus sites oficiais. Relatos da última partida, detalhes de sua história,
notícias diárias, vídeos exclusivos, vendas de merchandising on-line além de
patrocinadores que estendem seus contratos para divulgação da marca nas páginas oficiais
são algumas das ações que as agremiações esportivas estão praticando. Porém, do ponto de
vista estatístico, foco deste trabalho, verifica-se ainda uma carência de informações.
No site do Atlético Mineiro (CLUBE ATLÉTICO MINEIRO, 2012), encontram-se
notícias, fichas dos jogadores do elenco, a possibilidade de comprar ingressos e um link
para a TV Galo (exclusiva para transmissão via internet). Tudo sempre amparado pelos
patrocinadores. Portanto, o torcedor está sempre bem informado sobre o dia-a-dia do time.
Em relação à sua história existe uma página resumida sobre os principais fatos do clube ao
longo dos anos. Mas não há nenhuma referência à quantidade de jogos que o Atlético fez
na história, por exemplo. Fichas dos jogos dos títulos também não aparecem.
No link “Recordistas” informa-se os cinco primeiros artilheiros, sendo Reinaldo o
primeiro com 255 gols, os cinco jogadores que mais atuaram, estando o ex-goleiro João
Leite com 684 jogos no topo da lista, e os seis técnicos que mais dirigiram partidas pelo
clube, com destaque para Telê Santana com 434 jogos em primeiro lugar. Mas sobre os
anos recentes, como, por exemplo, a campanha de 2011, ainda gravada na memória dos
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torcedores, não existe alguma referência. Há um link “Arquivos” em que estão registradas
as notícias a partir de fevereiro de 2010, e nele podem-se obter as fichas técnicas desse
período, mas não existe um link específico para os jogos. Também não há uma
consolidação sobre a campanha em 2012, o que pode ser encontrado em outros sites, por
exemplo. Apenas há um link “Campeonatos” que mostra a classificação nos torneios de
2012 (CLUBE ATLÉTICO MINEIRO, 2012).
O Botafogo (BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, 2012) valoriza um pouco
de sua história na primeira página, pois exibe a imagem de Heleno de Freitas, um de seus
maiores ídolos. Aproveitou-se o gancho do lançamento do filme que relata sua trajetória
(FONSECA, 2012). O site é desenvolvido para o torcedor acompanhar diariamente as
notícias do time como programação dos treinos, por exemplo. Nele, há uma preocupação
com as finanças do clube, pois existe um link somente com os últimos borderôs dos jogos
da equipe. No link “História”, há uma divisão em décadas, com um breve resumo de cada
período, e pequenos detalhes de algumas decisões de campeonatos.
Existe um link “Estatísticas” que exibe a quantidade de jogos, artilheiros da
temporada atual e os que mais atuaram pelo clube. Mas não exibe a relação dos jogos
realizados em 2012 e nem a dos anos anteriores. Através do arquivo de notícias pode-se
chegar às fichas técnicas a partir de abril de 2010. No link “Stadium Rio Estatísticas” é
mostrado um consolidado dos jogos do Botafogo no estádio João Havelange (Engenhão),
desde seu arrendamento pelo clube, porém não é exibida a relação de todos os jogos
realizados (BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, 2012). Em relação às partidas de
sua história, não há nenhuma referência.
O Corinthians (SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA, 2012) possui um site
também voltado para estreitar o canal de comunicação com seu torcedor: notícias, diversas
fotos, venda de camisas e ingressos. Há um link para a Rádio Coringão com conteúdo
exclusivo e 24 horas de programação. No link “Clube” existe a relação de diretores,
conselho deliberativo e fiscal, estatuto, além da possibilidade de se falar com o presidente e
a ouvidoria. Destaca-se o fato de noticiarem outros esportes, pouco difundidos no Brasil,
nos quais o clube tem participação: polo, peteca, nado sincronizado, futebol americano e
asa delta, entre outros. Em relação às estatísticas, o link “Jogos” contém as partidas
realizadas em 2012, além dos próximos jogos. Em “Tabelas” apresentam-se as
classificações do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América, mas não se
relacionam os jogos realizados. Para se obter detalhes das partidas é necessário o acesso às
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notícias que possuem um arquivo a partir de março de 2010, ou seja, nos últimos dois anos.
Antes de cada jogo, noticia-se um retrospecto contra o adversário: quantos jogos, vitórias
de cada lado, gols marcados, além dos resultados mais recentes do confronto (SPORT
CLUB CORINTHIANS PAULISTA, 2012). Apesar de aparentemente existir um banco de
dados para informação destes retrospectos (não citam fontes), não encontra-se nada
referente aos jogos de sua história, além do que foi mencionado. Os títulos são citados, mas
não há nenhuma ficha técnica das decisões de que o Corinthians participou.
No site do Cruzeiro (CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, 2012) é possível se cadastrar
para uma visita à Toca da Raposa, o centro de treinamento do clube. Há um link para a TV
Cruzeiro e o time também possui um canal oficial no Youtube, site de compartilhamento de
vídeos. O link “Sócio do Futebol” procura a adesão de torcedores com benefícios desde a
entrada de jogos no estádio em que o Cruzeiro for o mandante até promoções, como poder
jogar uma partida com antigos ídolos. Em março participaram os ex-jogadores Zé Carlos,
Douglas, Careca e Nonato. Isto mostra a preocupação de aproximar o torcedor com o time
gerando uma nova fonte de renda. O dia-a-dia do clube também é apresentado através das
notícias, fichas dos jogadores do elenco profissional e programação de treinos e viagens.
Merece um destaque o link “Fichas Técnicas”. Nele estão arquivados todos os
jogos do Cruzeiro desde a temporada 2003 até o último jogo realizado pela equipe. Nas
notícias, percebe-se uma preocupação com estatísticas: em março de 2012, anunciou-se
que o goleiro Fábio jogou sua 431ª partida pelo clube, o que o colocava em décimo
primeiro lugar em uma lista encabeçada por Zé Carlos com 633 jogos. Inclusive, exibe
uma relação com os 15 jogadores que mais atuaram pelo clube com a seguinte mensagem:
“Este material está liberado para reprodução. Os órgãos de imprensa devem citar o Site
Oficial do Cruzeiro como a fonte da informação”. Divulgam-se outras notícias com
detalhes históricos e fichas técnicas de partidas que marcaram o clube (CRUZEIRO
ESPORTE CLUBE, 2012). Apesar das fichas desde 2003, o que já é um diferencial, não há
menção aos demais jogos realizados na história do time. A partir dos dados expostos,
percebe-se que certamente o clube possui um banco de dados mais completo do que o que
é disponibilizado no site do clube.
O Flamengo (CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, 2012) exibe na página
inicial a imagem de seus ídolos recentes: Ronaldinho Gaúcho e Vágner Love, que
funcionam como um cartão de visita. Preocupado com a globalização, o site completo tem
versões em espanhol e inglês com notícias e informações do elenco atual. O carro-chefe é o
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futebol, mas há destaques para os links “Basquete” e “Esportes Olímpicos”. Um diferencial
é o link “Cidadão Rubro-Negro” que consiste em um programa de relacionamento, no qual
busca-se mobilizar a maior torcida do país, com participação em promoções e acesso a
produtos exclusivos. O torcedor tem opção de contribuir ou não, com uma taxa. Também
pode-se acessar “Escolinhas Fla”, um projeto apoiado pelo clube para difundir a marca
Flamengo. Mostra a relação de escolinhas em todo país e explica a importância que tem a
formação de novos jogadores.
A história do clube é contada em capítulos divididos em décadas, além de destacar
uniformes, escudos e mascotes, tudo explicado com suas pequenas particularidades.
Valoriza-se sua história nos links especiais para os dois títulos mais importantes do clube:
a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes, ambos conquistados em 1981.
Também os ídolos têm suas páginas especiais: são mais de 50 biografias de jogadores e
técnicos, além das biografias de diversos atletas olímpicos. O torcedor que acessa o site
fica a par da história do clube (CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, 2012).
No site não há números oficiais de jogos ou arquivo de fichas técnicas, mas um link
“Flapédia” leva à enciclopédia oficial do Flamengo, em que o slogan afirma que todos
podem colaborar, estimulando pesquisadores ou torcedores a enviar material histórico ou
estatístico. O fato de o clube apoiar esta iniciativa dá credibilidade às informações contidas
nele, porém não as tornam oficiais. Além dos 8.409 artigos sobre jogos e campeonatos
disputados pelo time, existe a relação de todos os jogos do Flamengo desde 1912, com
fichas técnicas e resumos ano a ano. A página principal exibe um quadro com os números
totais do Flamengo (dados até o dia 03 de Abril de 2012): 5.704 jogos, 3.021 vitórias,
1.336 empates, 1.346 derrotas, 11.499 gols pró e 6.838 gols contra (FLAPÉDIA, 2012).
O Fluminense (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB, 2012) também exibe um ídolo
atual na página inicial: Fred. Nesta, o torcedor pode escolher o que acessar: “Futebol”,
“Olímpico” ou “Clube”. Funcionam como sites independentes. No link sobre futebol,
destaque para “Xerém”, o centro de treinamento que recebe diariamente 400 garotos, com
idades entre 9 e 20 anos para formação das categorias de base do Fluminense. Este link
relata a história, conquistas e os profissionais que trabalham diariamente na lapidação de
novos talentos. Citam revelações que se profissionalizaram, dentre eles, Fernando
Henrique, Tartá, Diego Souza, Júnior César e Thiago Silva. Na “Tabela de Jogos”, tem-se
a relação dos jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2011, porém, pelo
observado em março de 2012, está faltando a atualização do resultado do último jogo em
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04 de Dezembro contra o Botafogo. A relação dos jogos de 2012, está em “Tabelas”, mas
apenas com data, local e resultado, sem detalhes das partidas. As fichas podem ser
acessadas em “Notícias” a partir de maio de 2011.
Em “História”, é possível ver a súmula do primeiro jogo do Fluminense em 19 de
Outubro de 1902: uma goleada de 8 x 0 sobre o Rio Football Club. Na seção de títulos,
além de relatar a história destes, há uma relação de todos os jogos nas campanhas. Alguns
com fichas técnicas completas, outros com local, árbitros e autores dos gols do
Fluminense. Também podem ser acessadas biografias de mais de 40 ídolos do time.
Mantêm-se os links “Cinquentenário” e “Centenário”, que registram de forma cronológica
o que de mais importante aconteceu em 1952 e 2002, entre festividades e homenagens ao
clube tornando-se uma maneira de perpetuar estas datas. Em “Estatísticas” há relações dos
10 recordistas em artilharia, jogos e técnicos. Waldo aparece como principal artilheiro com
314 gols. O ex-goleiro Castilho é o que mais atuou pelo clube com 696 jogos, sendo 255
sem sofrer gols. Zezé Moreira é o técnico que mais dirigiu a equipe com 467 jogos.
Também há uma tabela com a colocação final em cada ano, nos Campeonatos Brasileiros,
Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana (FLUMINENSE FOOTBALL
CLUB, 2012). Apesar de valorizar sua história com todos estes dados, também não há uma
contagem disponível no site dos jogos realizados pelo clube desde sua fundação.
O Grêmio (GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE, 2012) segue o padrão
das outras equipes em seu site, com informações do dia-a-dia do clube. Mas com ênfase na
interatividade com seu torcedor. Somente no link “Torcedor” são treze seções. Desde o
cadastro no programa de relacionamento do clube, até o link “Gremista de Berço” que
consiste na possibilidade de o torcedor enviar fotos dos filhos devidamente uniformizados
para exibição no site. O Estatuto do Torcedor é exibido na íntegra e há um espaço
exclusivo para as torcedoras: o Núcleo de Mulheres Gremistas. Pioneiro no Brasil, conta
com mais de 2.000 torcedoras cadastradas que se reúnem mensalmente para definir
atividades e tarefas. Outra iniciativa é a possibilidade de o torcedor gremista baixar
wallpapers (fundos de tela) e logotipos oficiais do time para estampar em seus
computadores. Através do “Tour Virtual” pode-se passear pelos corredores do Memorial
Hermínio Bittencourt, museu do Grêmio, localizado no Estádio Olímpico Monumental, em
Porto Alegre.
Em “Competições” são exibidos os jogos do Campeonato Gaúcho e da Copa do
Brasil de 2012 com datas, local e resultados. No “Campeonato Brasileiro”, além da tabela
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do torneio de 2012, que começará em maio, existe a relação de todos os jogos do Grêmio
na competição, divididos por temporadas, desde 1971. Exibe data, resultado e autores dos
gols do Grêmio. O link “Memorial e Títulos” destaca a conquista dos títulos internacionais
com fichas técnicas das partidas das decisões desde 1968. É exibida uma lista dos jogos do
Grêmio na Copa Libertadores da América e seus goleadores, ano a ano. O site relaciona
todos os campeões e vices do Campeonato Gaúcho desde 1919, no qual o Grêmio foi
campeão 36 vezes. Para os títulos nacionais, há diversos links que levam a campanhas,
goleadores e fichas técnicas das decisões em que o time participou. No total, o clube
contabiliza 193 títulos de campeão, sendo 30 internacionais (GRÊMIO FOOT-BALL
PORTO ALEGRENSE, 2012). O site não cita o número total de jogos realizados na
história do clube. Encontram-se muitas partidas nos links citados, porém não há uma lista
geral.
No site do Internacional (SPORT CLUB INTERNACIONAL, 2012) destaca-se,
além das notícias diárias e vídeos exclusivos da TV Inter, a disponibilização para
download de fotos em alta resolução para a imprensa. No link “Delegação Adversária”,
existe algo incomum: concentram-se todas as informações necessárias para as delegações
visitantes que vão a Porto Alegre, o que serve de ferramenta para os clubes terem uma
estadia completa na cidade. Nele, há informações e fotos importantes para acesso ao
estádio Beira-Rio, além de telefones úteis. “Gestão de Qualidade” registra que o clube foi o
primeiro a se certificar na ISO 9001, norma internacional para sistemas de gestão. O link
“Aliança Internacional” informa sobre ações dos clubes participantes no grupo que tem
este nome. Além do Internacional, Atlético de Madrid da Espanha, Besiktas da Turquia e
mais cinco clubes de outros países integram a parceria que tem como objetivo desenvolver
uma rede global de cooperação, como é citado no site: “Na esfera técnico-desportiva,
pretende promover intercâmbio entre treinadores e jogadores das categorias de base;
realização de clínicas; visitas de benchmark e negociação de atletas”. Isso mostra o
processo de internacionalização do clube, que vem sendo implantado desde a conquista do
Mundial de Clubes da FIFA em 2006.
No link “Histórico”, é apresentada a cronologia dos fatos mais importantes da
equipe, descritos em décadas, e dos principais títulos, contendo a lista de jogos nas
campanhas e fichas técnicas das decisões. Mostram-se perfis de 25 ídolos que marcaram
época no clube, com dados e curiosidades de suas carreiras. No “Futebol Profissional”
observam-se perfis do elenco atual, inclusive com o número de jogos e gols dos atletas
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pelo clube, como por exemplo: Índio, zagueiro, fez 327 jogos e marcou 30 gols. Leandro
Damião, atacante, realizou 105 jogos e fez 65 gols até abril de 2012. Exibem-se fichas
técnicas de todas as partidas em 2012, divididas por Campeonatos. Em “Temporadas
Anteriores” há um arquivo com fichas técnicas, desde 2004. As fichas também estão
divididas por campeonatos, como, por exemplo, “Gauchão 2007” ou “Libertadores 2010”.
O link “Rivalidade” traz a relação de todos os jogos contra seu maior rival no Rio Grande
do Sul: o Grêmio. São exibidas as fichas dos 391 Grenais, como o clássico é conhecido.
Informa-se data, competição, estádio, autores dos gols e algumas observações sobre as
partidas. Um quadro mostra os números da história do confronto até abril de 2012: 146
vitórias do Internacional contra 124 do Grêmio, além de 121 empates. São 556 gols do
Internacional e 519 gols do Grêmio. O quadro mostra ainda, os Grenais divididos por
campeonatos e estádios (SPORT CLUB INTERNACIONAL, 2012). Ressalta-se mais uma
vez, a provável existência de um banco de dados no clube, mas as demais informações
sobre os números de jogos ao longo da história não são disponibilizadas no site.
O Palmeiras (SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, 2012) apresenta em sua
primeira página a inscrição “Primeiro Octacampeão Brasileiro”, alusão à recente
unificação dos títulos oficializada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O
primeiro link é o “São Marcos”, contendo notícias, fotos e vídeos sobre o goleiro que
encerrou a carreira no início de 2012. Nos perfis dos jogadores, há um espaço para os
torcedores deixarem mensagens para os atletas. A seção “Transparência” exibe os balanços
financeiros mês a mês, desde março de 2011. Também é possível baixar o estatuto do
clube. Destaca-se o link “Interior”, informando que o clube conta com 580 cônsules do
interior e 60 cônsules internacionais. São representantes do clube em suas cidades natais,
com objetivo de captar novos associados ou representar o clube quando necessário junto às
autoridades locais. Normalmente a indicação destes é realizada pelas prefeituras.
O “Calendário de Jogos” exibe a relação dos jogos que o clube irá realizar em 2012
e os resultados obtidos, desde 2009. Estão divididos por meses e, em cada jogo, há um link
“Fichas”; porém, as únicas fichas disponibilizadas são as de 2012. Nos outros anos aparece
a seguinte mensagem: “Ainda não há conteúdo cadastrado para esse jogo. Por favor tente
mais tarde”. O torcedor pode acessar fichas técnicas no arquivo de notícias, que
disponibiliza informações desde janeiro de 2011. No link “História” há uma linha do
tempo contando a trajetória do clube em décadas comunicando: “textos e imagens cedidas
pelo departamento de história do Palmeiras.” O “Memória Alviverde” exibe uma página
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com datas informando acontecimentos relacionados ao clube e a seus jogadores e exjogadores, como, por exemplo, “02/02 - 1967 - Nascimento do Edu Manga, 44 gols em 187
jogos ou 13/02 - 1963 - Estreia do Tupãzinho e do Djalma Dias.” Só estava disponível a
página do mês de fevereiro quando a pesquisa foi realizada (SOCIEDADE ESPORTIVA
PALMEIRAS, 2012).
Antes de cada jogo do clube, na seção de notícias, são divulgados os retrospectos
contra os adversários. Exemplo: na semana do jogo contra o Guarani pelo Campeonato
Paulista de 2012, exibiu-se a seguinte relação: 182 jogos, 94 vitórias do Palmeiras, 47
empates e 41 vitórias do Guarani. Informa-se que foram marcados 316 gols pelo Palmeiras
e 195 pelo adversário. Também relatam-se os últimos jogos e diversas curiosidades sobre
os confrontos como no caso do Guarani:

O primeiro jogo da história entre os dois clubes no estádio
Brinco de Ouro da Princesa foi disputado no dia 10 de janeiro de 1954,
pelo Campeonato Paulista, e o Palmeiras venceu por 2x1, gols de Wladir
(contra) e Humberto. O Verdão foi a campo com: Oberdan; Salvador e
Juvenal; Waldemar Fiúme, Gérsio e Dema; Moacir, Humberto, Liminha,
Jair Rosa Pinto e Rodrigues. O técnico era Cláudio Cardoso
(SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, 2012).

Estas informações demonstram que há um banco de dados e, inclusive, como já foi
citado, um departamento de história do clube. Porém, como as outras agremiações, também
não é disponibilizado o número total de jogos, desde sua fundação, e tampouco a relação
destes jogos, pois, para se verificarem os retrospectos, conclui-se que é necessário analisar
jogo a jogo.
O Santos (SANTOS FUTEBOL CLUBE, 2012) exibe em sua primeira página
jogadores que vestiram a camisa 4 do time: Carlos Alberto Torres, Lima, Danilo, Fucile,
Nelson Baptista e Ramiro, por exemplo. Isto ocorreu diariamente em contagem regressiva
para o centenário do clube, que se completou em 14 de abril de 2012. Quando faltavam 11
dias, foram exibidas imagens de famosos jogadores que vestiram a camisa 11, e assim
sucessivamente. No topo do site existe um contador de gols do Santos na história
informando o número 11.793 no momento da pesquisa. O site apresenta links para a Santos
TV e a Rádio Santos, canais oficiais do clube, além da Revista Santástico com edições na
íntegra. O arquivo de notícias possui informações desde abril de 2004. Destaca-se no link
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“News”, a presença de colunistas com textos de José Luiz Tejon, Guilherme Guarche e do
já citado Guilherme Nascimento, que pesquisam a história do Santos. Porém, a última
atualização destes foi em julho de 2011. Além da disponibilidade de baixar os diversos
wallpapers, o internauta pode copiar os códigos de modelos de widget e com esses
pequenos aplicativos, ele terá em seu próprio site ou blog, o mesmo contador de gols
utilizado no site oficial do Santos. No link “Santospédia”, além da trajetória do clube,
existe um capítulo especial dedicado ao melhor jogador da história do Santos, também
considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos: Pelé. Além de sua biografia e
relação dos títulos, também há um link somente com frases sobre ele, como a do jornalista
Armando Nogueira: “Se Pelé não tivesse nascido homem teria nascido bola”. O link
“Números” apresenta curiosidades, como 6.662 dias em que Pelé foi jogador do Santos ou
as 11 vezes em que foi artilheiro do Campeonato Paulista. Mas o destaque está no link
“Jogos e Gols” que traz a relação completa dos 1.116 jogos e 1.091 gols de Pelé pelo
Santos. Através dela, sabe-se que o jogador atuando pelo clube obteve 723 vitórias, 202
empates e 191 derrotas. Ainda no “Santospédia” são exibidas fichas de 61 ídolos com
número de jogos e gols pela equipe. Também há uma lista com os 80 jogadores que mais
atuaram pelo Santos e, inclusive, existe uma divergência no número de jogos de Pelé como
primeiro lugar: aparece 1.106 e em outras seções do site são relacionados 1.116 jogos. O
segundo jogador é Pepe com 750 partidas. O site lista os 108 goleiros que jogaram pelo
Santos. Manga foi o que mais jogou com 404 partidas entre 1951 e 1959 (SANTOS
FUTEBOL CLUBE, 2012). Exibe também todos os jogadores estrangeiros, os maiores
públicos, todos os técnicos e maiores invencibilidades, entre outras estatísticas. Registra-se
que no rodapé de todas estas relações, é citada a fonte: o Centro de Memória e Estatística
do Santos F.C.
O destaque maior está no link “Estatísticas”, que informa os números gerais do
Santos em sua história. Por exemplo, até 08 de Abril de 2012, foram 5.587 jogos, com
2.897 vitórias, 1.289 empates, 1.401 derrotas, 11.792 gols pró e 7.471 gols contra.
Verifica-se mais uma divergência, desta vez com o contador de gols na primeira página
que contém um gol a mais. Mas os números não param por aí. Há um quadro que mostra a
campanha do time ano a ano desde sua fundação em 1912. São números gerais de cada
ano, como, por exemplo, a campanha na temporada de 1961: 94 jogos, 67 vitórias, 14
empates e 13 derrotas. 338 gols pró e 137 gols contra. Dentro de cada ano, também há uma
subdivisão mostrando os jogos por campeonatos. Ainda em “Estatísticas” tem-se histórico
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de confrontos. Normalmente, informam-se os jogos contra futuros adversários. O último
listado foi contra o São Caetano e mostrava um total de 28 jogos, com Robinho como
artilheiro com 5 gols (SANTOS FUTEBOL CLUBE, 2012). Todos estes números tornam o
Santos diferenciado em relação aos outros clubes analisados, porém ainda nota-se a falta de
uma relação dos jogos, mesmo que sem fichas técnicas. O torcedor consegue uma lista
acessando os jogos do Pelé mas mesmo esta fica incompleta, pois relaciona apenas os
jogos em que o atleta atuou. Em relação às fichas técnicas, elas não são o foco das
estatísticas do site. Para se chegar aos números gerais apresentados, foi necessário analisar
as escalações e detalhes de cada partida, o que comprova a existência de um banco de
dados com estas fichas. Mas estas não foram disponibilizadas no site.
O site do São Paulo (SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, 2012) exalta sua estrutura
com o link “REFFIS”, que aborda o Núcleo de Reabilitação Esportiva, Fisioterápica e
Fisiológica, que recebe a sigla citada, no qual diversos atletas anteciparam o retorno nas
recuperações de contusões. Inclusive atletas que não pertencem ao clube costumam
procurar o REFFIS. O site cita Luizão, Alex Silva, Ricardo Oliveira e Adriano, que, após
fazerem tratamento, assinaram contrato com o clube. A seção “Portão 7” leva à uma página
fora do site, com ênfase em outros esportes e as atividades para os sócios. Destacam-se
notícias sobre as equipes do São Paulo de Pádel - uma mistura de tênis com squash - e
Golfe. No “Interativo”, além de vídeos, é possível baixar ringtones, os toques exclusivos
para os celulares. O clube está se adaptando às novas tecnologias para conquistar o
torcedor. Dentro de “Mais” informam-se diversos projetos, dentre eles o “Batismo
Tricolor” que não tem nenhuma conotação religiosa. As cerimônias são realizadas no
gramado do estádio do Morumbi e o batizando recebe um Certificado Oficial de SãoPaulinidade. Também há o “Arremate Tricolor”, no qual o torcedor pode adquirir produtos
exclusivos através de leilões. Em “Curiosidades” exibem-se fatos inusitados e com um
pouco de lenda, como, por exemplo, o caso do ex-funcionário do São Paulo, Joaquim
Simão Gomes, que se intitulava inventor da bola branca. Segundo relatado no site:

Antigamente, no tempo das bolas de capotão, de couro, ela era
marrom, fosca. A invenção teria nascido ao acaso. De tanto correr atrás de
bolas perdidas no mato da Floresta e nunca as encontrar, resolveu
experimentar pintá-las com tinta branca, dessas comuns mesmo, para
facilitar sua visualização. Segundo ele, o povo achou estranho no início,
mas a ideia logo se popularizou - principalmente com a expansão das
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partidas noturnas, exatamente ali, no Campo da Floresta, então
recentemente iluminado (SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, 2012).

O link “Temporadas” exibe a lista de jogos em 2012, divididos por Campeonatos e
com fichas técnicas de cada jogo. O arquivo de notícias está disponível desde 2005 e nele
pode-se encontrar informações dos jogos deste período. O “Calendário Tricolor” é a
melhor forma de se conhecer a história do time. O torcedor pode baixar os dados para seu
computador e, em cada data, são relacionados fatos da história do clube, como, por
exemplo, 10 de abril: “em 1913, nasce Zezé Procópio, campeão paulista em 1943, em São
Lourenço, Minas Gerais” ou “em 1988, o São Paulo derrota o Palmeiras por 3 x 1 com gols
de Adílson, Müller e Pita”. Todos os links de informações são ilustrados com fotos dos
respectivos fatos. Em “SPFCpédia”, a história do clube é exibida em tópicos desde a
Genealogia até os últimos títulos alcançados. O link “Conquistas” exibe as fichas técnicas
e fotos das equipes nas decisões em que o São Paulo sagrou-se campeão. “Grandes Ídolos”
relata biografias, contendo jogos e gols pelo clube, de mais de sessenta atletas e técnicos de
destaque (SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, 2012). Mas os números gerais dos jogos em
sua história não são citados, além de que não há nenhuma lista com jogos ano a ano
disponibilizada no site.
O Vasco da Gama (CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA, 2012) mantém em
seu site o modelo similar às outras equipes com notícias diárias e muitas imagens. O link
“Clube” exibe a “Palavra do Presidente”, em que o atual presidente do clube, Roberto
Dinamite, dá boas-vindas aos internautas em outubro de 2011. É possível se ler o estatuto
do clube e no link “Transparência” são relatados os balanços patrimoniais, porém o último
é de 2010. Na seção “Esportes Olímpicos” há destaque para o remo, que tem a história
descrita em detalhes, pois foi o esporte que deu origem ao clube. No “Fanáticos”, além da
Vasco TV, existe a VascoTUR, agência de turismo oficial do clube que oferece pacotes
especiais nas viagens para jogos do clube fora do Rio de Janeiro. Destaque também para o
link Vasco Kids voltado para crianças se divertirem conhecendo a história da equipe.
Fichas Técnicas de 2012 podem ser acessadas em “Calendário” que traz também os
futuros jogos da equipe. O arquivo de notícias mantém informações desde outubro de
2011. O link “São Januário” relata a história do estádio do clube, de mesmo nome, desde a
fundação em 21 de abril de 1927, no amistoso em que o Santos venceu o Vasco da Gama
por 5 x 3. O primeiro gol do estádio foi de Evangelista, do Santos, e é exibida uma foto do
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pontapé inicial da partida inaugural realizado pelas autoridades presentes. No link
“História”, há uma linha do tempo descrevendo diversos fatos da trajetória do clube.
Destaque para a imagem de capa do Jornal dos Sports estampando a manchete “Garoto
Dinamite Explodiu” em novembro de 1971, como uma menção ao jogador de 17 anos que
havia marcado um gol contra o Internacional. Este fato gerou o apelido que viria a
acompanhar a carreira do maior artilheiro da história do clube: Roberto Dinamite. Em
“Ídolos”, são exibidas mais de 50 biografias daqueles que fizeram história no Vasco da
Gama, mas, apesar de falar da trajetória de cada um, não há números, como jogos ou gols
que o atleta fez pela equipe. Destaca-se a presença de Eduardo Santana, o Pai Santana,
folclórico massagista que se dedicou ao clube durante toda a carreira com suas rezas e
curas (CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA, 2012). As estatísticas não são o foco
do site, pois há pouca informação sobre números individuais dos jogadores, a não ser do
elenco atual que está divulgado em suas fichas até abril de 2012. Por exemplo, dados do
jogador Juninho Pernambucano, com 336 jogos e 67 gols marcados. Em relação ao clube,
não há nenhuma referência a seus números totais na história e também não se relatam os
jogos realizados no passado, inclusive os anos mais recentes.
De uma forma geral, os sites analisados estão bem estruturados para informações
do dia-a-dia dos clubes. Todos mostram estarem adaptados às novas tecnologias e buscam
a interatividade com o torcedor frequentemente. Mas, em relação às estatísticas, há uma
escassez de informações. Apenas o Santos cita os seus números totais na história, mas
mesmo assim não os relaciona, não entendendo que seria importante o torcedor saber todos
os dias em que seu clube atuou na história. O Flamengo também divulga seus números
totais, porém indiretamente através de um site interativo. Cruzeiro e Internacional mostram
que pode-se manter um arquivo de fichas técnicas, mesmo sendo de anos recentes. O
Palmeiras demonstra ter sua história registrada em dia, pois apresenta diversos
retrospectos, mas também não disponibiliza as relações dos jogos. Números são
encontrados em cada um dos sites, porém de uma forma desordenada, sem cronologia
adequada. Não existem bancos de dados para jornalistas e torcedores acessarem
rapidamente a história dos clubes, nem de uma maneira paga.

4.2. Sites estatísticos não-oficiais

26

Paralelamente aos sites oficiais, é cada vez maior o número de sites ou blogs que
abordam os clubes de futebol, sejam eles com ênfase estatística ou não. São os chamados
sites não-oficiais. Na maioria das vezes, são elaborados por jornalistas ou torcedores
ligados afetivamente aos clubes. Porém, o conteúdo tem um grande valor histórico, pois os
dados exibidos são informações pesquisadas de que normalmente os próprios clubes não
dispõem.
Neste trabalho, será feita a análise de um site não-oficial de cada um dos doze
clubes mais tradicionais do Brasil. Evidente, pode haver eventualmente algum outro site
mais apurado do que o escolhido, mas não é o objetivo mostrar as diversas opções e, sim,
que é possível registrar a história de um clube em números. Outro detalhe é que nas
estatísticas que serão apresentadas, não serão analisados quais foram os critérios ou o
banco de dados utilizados, pois a variedade destas informações seria, por si só, motivo para
um novo artigo.
O “Canto do Galo” é um blog que foi criado em 2008. Foi uma homenagem ao
centenário do Atlético Mineiro, com autoria de Felipe Kalapalo, Gilmar de Oliveira e
Jackass Molibidênio. Registram-se no blog, todas as fichas técnicas do clube desde o
primeiro jogo, realizado em 21 de março de 1909, um amistoso no qual o Atlético venceu o
Sport Club de Belo Horizonte por 3 x 0, gols de Pingo, Zeca Alves e Mário Neves (O
CANTO DO GALO, 2012). Estão incluídas, nas fichas, as escalações e gols dos
adversários, o que faz o blog ser consultado não apenas por torcedores do Atlético, mas
também por pesquisadores de diversos clubes.
No link “Partidas” estão disponibilizadas todas as temporadas da equipe, como, por
exemplo, 1946, ano em que o Atlético realizou 42 jogos e marcou 114 gols. Além das
fichas em cada ano, há um resumo com a campanha do time e as performances de cada
jogador na respectiva temporada. Ainda em 1946, sabe-se que Lêro disputou 37 jogos e
marcou 25 gols e o jogador Cabecinha disputou 2 jogos e marcou 1 gol. No link
“Jogadores”, divididos em ordem alfabética, apresentam-se as biografias dos atletas que
atuaram pelo clube, como por exemplo, Dario, o “Dadá Maravilha”:

DARIO JOSÉ DOS SANTOS. Posição: Centroavante. Data de
Nascimento: 04/03/1946. Cidade: Rio de Janeiro-RJ. Período no Atlético:
1968-1973, 1974 e 1978-1979. Primeiro Jogo: 18/05/1968 [...] Último
Jogo: 06/04/1979 [...] No Atlético: Foram 290 Jogos e 211 Gols
marcados. Títulos pelo Atlético: Campeão Mineiro - 1970 e 1978,
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Campeão da Taça Belo Horizonte - 1970, 1971 e 1972, Campeão
Brasileiro - 1971. Sua carreira: Campo Grande-RJ; ATLÉTICO (19681973); Flamengo-RJ; ATLÉTICO (1974); Sport; Internacional; Ponte
Preta [...] (O CANTO DO GALO, 2012).

O trabalho minucioso também inclui retrospectos contra rivais e um levantamento
de jogos do Atlético no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão: até abril de
2012, o clube havia disputado 1.475 jogos e marcados 2.707 gols. Em “História” pode-se
observar, além de textos descrevendo fatos importantes, também levantamentos estatísticos
como os 100 maiores artilheiros do clube ou a lista de todos os treinadores que já estiveram
no comando técnico da equipe (O CANTO DO GALO, 2012). Não foi encontrado no blog
o número total de jogos na história do Atlético Mineiro.
Sobre o Botafogo encontram-se muitos dados estatísticos no site RSSSF Brasil, um
braço semi-autônomo da Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, através da qual
registram-se os resultados na história do futebol através de colaboração de membros que
são aprovados por um conselho. No link “Diversos”, em History of Botafogo (RJ), Pedro
Varanda e Auriel de Almeida são responsáveis pelas pesquisas e controle das informações.
Até 08 de Dezembro de 2011 informava-se que o Botafogo jogou 5.110 partidas, vencendo
2.565, empatando 1.242 e sofrendo 1.303 derrotas. Marcou 10.070 gols e sofreu 6.524
gols. O quadro Retrospecto mostra estes números divididos por competição. Há a ficha
técnica da primeira partida do clube, uma derrota por 3 x 0 para o Football and Athletic
Club em 02 de Outubro de 1904. Também há a ficha da primeira vitória, em 21 de Maio de
1905, por 1 x 0, sobre o Petropolitano, gol de Flávio Ramos (RSSSF Brasil, 2012). Em
“Goleadas do Botafogo F.R.”, apresentam-se mais de 350 fichas técnicas em que o
Botafogo ganhou por três gols ou mais. Destaque para a que é considerada a maior goleada
da história do futebol brasileiro em campeonatos oficiais:

BOTAFOGO 24 x 0 MANGUEIRA (RJ). Data: 30 / 05 / 1909.
Local: Rua Voluntários da Pátria. Árbitro: Antônio "Nico" Miranda.
Competição: Campeonato Carioca. Botafogo: Coggin, Raul Rodrigues e
Dinorah; Rolando de Lamare, Lulú Rocha e Edgard Pullen; Henrique
Teixeira, Flávio Ramos, Monk, Gilbert Hime e Emmanuel Sodré.
Mangueira: Luiz Guimarães, José Perez e Carlos Mongey; Victor, Jonas
Cunha e Justino Fortes; Alberto Rocha, João Pereira, Menezes e
Maranhão. Gols: Gilbert Hime (9), Flávio Ramos (7), Monk (2), Lulú
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Rocha (2), Raul. Rodrigues, Dinorah, Henrique Teixeira e Emmanuel
Sodré. Obs: O S. C. Mangueira (das cores vermelha e preta) atuou com 10
jogadores [...] (RSSSF Brasil, 2012).

Também são listados todos os títulos com as respectivas campanhas e os técnicos
que já dirigiram o clube. Há um quadro que mostra o retrospecto contra todos os
adversários internacionais. Exibe-se a lista dos 17 jogadores que mais atuaram pela equipe.
Nilton Santos é o primeiro com 721 jogos, e Garrincha o segundo com 612 jogos, seguido
por Waltencir com 453. Destacam-se, ainda, todos os jogadores do clube que atuaram pela
Seleção Brasileira e o maior campeão pelo Botafogo: o goleiro Manga, com 20 títulos. Em
relação aos maiores artilheiros são apresentados os 20 primeiros. Quarentinha é o primeiro
com 308 gols em 444 jogos, seguido por Carvalho Leite, que marcou 262 gols em 303
jogos (RSSSF Brasil, 2012). Existem também diversas curiosidades, como jogadores de
linha que atuaram como goleiro em parte de algum jogo, por expulsão ou contusão do
goleiro titular, além de retrospecto por estádios e lista com os maiores públicos do clube.
Apesar de não conter a lista geral de jogos com todas as fichas técnicas, o torcedor
mantém-se informado sobre a história do Botafogo.
Estatísticas do Corinthians podem ser encontradas no site Pelejas, especializado em
fichas técnicas, que permite ao usuário cruzar dados e gerar relatórios personalizados.
Ressalta-se que o site fornece também as fichas de Palmeiras, São Paulo e anuncia em
breve o Flamengo. Mediante um cadastro, permite um período grátis aos usuários e depois
opções de assinatura. No link do Corinthians, é possível solicitar todas as fichas técnicas
ou por um período determinado, desde o primeiro jogo em 10 de Setembro de 1910 quando
a equipe fez um amistoso com o União Lapa e perdeu por 1 x 0. No link “Cruzar Dados
das Fichas Técnicas” é possível saber o número total de jogos na história: até 08 de Abril
de 2012, segundo o site, registram-se 5.355 jogos, com 2.792 vitórias, 1.336 empates e
1.227 derrotas. O Corinthians marcou 10.219 gols e sofreu 6.231 (PELEJAS, 2012). Todas
as estatísticas apresentadas são exibidas com gráficos.
Pode-se, ainda, solicitar partidas específicas contra adversários, árbitros que
dirigiram seus jogos ou partidas em que determinados jogadores participaram. Por
exemplo, o árbitro Roberto Nunes Morgado apitou 70 jogos do time, dos quais em 52,9% o
Corinthians venceu. Aparecem os dados gerais e as fichas técnicas correspondentes. E,
fazendo novos cruzamentos, pode-se, por exemplo, descobrir as partidas que em que o
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Morgado apitou e o jogador Sócrates atuou: foram 23 partidas, sendo que o Corinthians
marcou 31 gols nas mesmas. Sobre o local, há a possibilidade de saber quantas partidas
foram realizadas em determinado estádio e o período em que foi disputado. Exemplo: o
Corinthians disputou 70 jogos no Morumbi no período da tarde e perdeu 25 jogos. Em
“Competições”, pode-se especificar o Campeonato. Na Copa do Brasil, o time já disputou
115 jogos com um índice de vitórias de 54,8% (PELEJAS, 2012). Destaca-se que as
pesquisas solicitadas são rapidamente respondidas e não há demora no processamento dos
dados. A questão é: por quê o Corinthians, ou qualquer outro time, não sai na frente e lança
em seu site oficial algo semelhante? Certamente, seria valioso para o clube o investimento
em um banco de dados suficiente para isso, já que as novas tecnologias estão acessíveis
nos dias atuais.
O CruzeiroPedia é um site interativo no qual torcedores e pesquisadores podem
colaborar com artigos e informações históricas sobre a equipe. No índice da primeira
página há o link “Todas as Temporadas”. São exibidas diversas fichas técnicas por
temporada, mas a maioria está incompleta, sendo que alguns anos têm poucos jogos como
a temporada de 1958, da qual o site possui sete jogos. No ano anterior não há nenhuma
partida disponível, por exemplo. Em “Números Históricos” existe uma tabela com os
maiores artilheiros, sendo Tostão com 249 gols e Dirceu Lopes com 223 os dois principais.
Também listam-se os 27 jogadores que mais atuaram e informa-se que o Cruzeiro já jogou
1.546 partidas no Estádio do Mineirão, com 960 vitórias. Há também uma lista com os
jogadores estrangeiros que mais atuaram pela equipe, destacando-se Perfumo, argentino
que atuou em 141 jogos. Em “Treinadores”, Ílton Chaves é o técnico que está em primeiro
lugar, pois dirigiu o Cruzeiro em 389 oportunidades, seguido por Levir Culpi com 257
jogos (CRUZEIROPEDIA, 2012).
Apesar de registrar números do Cruzeiro e fornecer muitos dados históricos,
percebe-se que o site é recente e está em construção. Muitos links ainda não possuem
nenhuma informação. Assim, outra importante referência para jogos do clube ainda é o
livro “Almanaque do Cruzeiro” (RIBEIRO, 2007), que já foi citado neste artigo. Ele possui
4.211 fichas técnicas de 1921 a 2006. Inclusive, o autor, Henrique Ribeiro, criou também o
blog Almanaque do Cruzeiro, que contém diversos retrospectos e tornou-se uma fonte para
consulta da história da equipe, porém o conteúdo não é o mesmo do livro (RIBEIRO,
2007).
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O site Fla-Estatística, de Celso Júnior e Arturo Vaz, existe desde 1999, sendo um
dos pioneiros neste formato. Ele contém todas as fichas técnicas do Flamengo, desde 1912,
quando aconteceu seu primeiro jogo oficial, uma vitória de 16 x 2 sobre o Mangueira, pelo
Campeonato Carioca. A escalação da equipe foi: Baena, Píndaro, Nery, Curiol, Gilberto,
Galo, Baiano, Arnaldo, Amarante, Gustavo e Borgerth. O primeiro gol da história da
equipe foi de Gustavo. As fichas estão divididas em temporadas até 2010 e contêm
material apenas do Flamengo, pois não informam escalações ou autores dos gols dos
adversários. O total de jogos desde sua fundação aparece em “Estatísticas”, dentro de
“Futebol”, em que se mostra o desempenho por campeonatos e temporadas. A última
atualização, em 31 de Dezembro de 2009, apontava: 5.547 jogos, 2.948 vitórias, 1.284
empates, 1.314 derrotas, 11.253 gols pró e 6.685 gols contra (FLA-ESTATÍSTICA, 2012).
No link “Técnicos”, é informada a lista com todos os técnicos que já dirigiram a
equipe, inclusive com a relação dos jogos. Flávio Costa é o primeiro, com 746 partidas no
comando técnico do time. Em “Adversários”, exibe-se o retrospecto dos confrontos contra
seus oponentes, como por exemplo, o Madureira: 136 jogos com 98 vitórias, 24 empates e
14 derrotas, 375 gols marcados e 126 gols sofridos. Na seção “Jogadores”, informam-se os
10 primeiros artilheiros e os que mais atuaram. Destaques para Zico com 509 gols, seu
maior artilheiro, e Júnior, o que mais vestiu a camisa do clube com 874 partidas. Também
pode ser acessada a relação de jogos e gols de todos os jogadores que já defenderam o
clube, como, por exemplo, Fio Maravilha, que fez 288 jogos e marcou 79 gols, ou Dida,
autor de 264 gols em 357 partidas (FLA-ESTATÍSTICA, 2012). No link “Multimídia”
estão armazenados vídeos, áudios e fotos que retratam a trajetória do Flamengo, inclusive
com fotos de cada taça conquistada pelo clube. Por fim, em “História”, a trajetória do clube
é contada ano a ano. Os textos são baseados no livro “Acima de Tudo Rubro-Negro - A
História do Clube de Regatas do Flamengo” (VAQUEIRO, 2004).
O site “Estatísticas Fluminense”, com pesquisa e coleta de dados de Ricardo Lima,
exibe em sua primeira página, no link “Info Gerais”, os números da história do clube até 15
de Abril de 2012, sendo 5.257 partidas com 2.728 vitórias, 1.212 empates e 1.317 derrotas.
O Fluminense marcou 10.636 gols e sofreu 6.504. Em “Jogos” é possível encontrar
qualquer ficha técnica desde sua primeira partida, realizada em 19 de Outubro de 1902,
quando Horácio da Costa Santos marcou o primeiro gol do clube (ESTATÍSTICAS
FLUMINENSE, 2012). Pode-se consultar jogos que ocorreram em um intervalo de tempo
e, após se definir o período, exibe-se a lista de jogos com links para as respectivas fichas
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técnicas. Um diferencial está na forma de escalação da equipe. Após solicitar a ficha,
exibe-se uma página com opções dos diversos esquemas táticos existentes na história do
futebol para exibir a escalação do Fluminense como, por exemplo, o 4-4-2 ou o 3-2-5.
Ressalta-se que as fichas não incluem informações sobre escalações e autores dos gols dos
adversários.
No link “Jogadores”, são exibidas as biografias dos 1.762 atletas que atuaram pelo
clube, como, por exemplo, Orlando Pingo de Ouro, que disputou 307 jogos, sendo 285
como titular, marcou 190 gols e obteve 180 vitórias pelo Fluminense. Em “Técnicos”,
apresentam-se os 99 treinadores que já dirigiram o time. Gentil Cardoso, por exemplo,
esteve no comando técnico do clube em 151 jogos e obteve 87 vitórias, sendo seu último
jogo em 21 de Novembro de 1948. Também pode-se obter o número de jogos dos 995
árbitros que já dirigiram partidas do Fluminense. Armando Marques, por exemplo, foi o
árbitro de 85 jogos da equipe, sendo que, em 31 delas, o Fluminense saiu vitorioso.
Também há o link “Estádio”, que informa, por exemplo, que 1.579 jogos da equipe foram
realizados no Maracanã, com índice de vitórias de 52,3 % (ESTATÍSTICAS
FLUMINENSE, 2012). Destaque ainda para “Camisas”, que mostra o modelo de camisa
utilizado ano a ano e também informa estatísticas de cada uniforme, principalmente nos
anos mais recentes, em que são cadastradas nas fichas técnicas a camisa que foi utilizada
na partida. Todos os dados são apresentados com gráficos e há diversas combinações
estatísticas no site como maiores artilheiros em estádio, estrangeiros que mais atuaram ou
frequências de placar.
O futebol gaúcho possui uma carência maior de dados estatísticos que os demais
clubes analisados. Tanto o Grêmio quanto o Internacional não possuem sites ou blogs nãooficiais facilmente encontrados na internet com os números de sua história. Existem vários
blogs, porém apenas com a história recente dos clubes. Sabe-se da existência de
pesquisadores de ambas as equipes, mas ainda não foi lançada alguma publicação ou
divulgado na internet o material coletado. É o caso de Jalmir Mário Giotto Júnior. Em
outubro de 2010, o site da revista Placar divulgou uma notícia informando que ele
conseguira compilar todos os jogos da história do Internacional:

A paixão pelo Internacional levou o catarinense Jalmir Mário
Giotto Júnior a uma façanha: aos 32 anos, funcionário de uma empresa de
alimentos da região, o colorado compilou em seus arquivos todos os
quase 6 mil jogos da história do clube, com fichas técnicas completas, de
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1909 até hoje. O trabalho começou em março de 1995, e só foi concluído
sete anos depois. De 2002 para cá, Giotto vem atualizando jogo a jogo o
material (PLACAR, 2010).

Na época, Giotto procurava uma parceria para lançar um livro com seu extenso
levantamento. Desde então, não houve mais notícias sobre o assunto. O blog “Jogos do
Grêmio”, de André Vinícius Jobim, mostra que é válida a tentativa de divulgar a história
do clube através de seus jogos. Exibem-se todos os jogos do Grêmio desde 1904,
informando data, resultado e a qual campeonato pertenceu, divididos em temporadas.
Diversos jogos possuem os autores dos gols e alguns possuem também links para fichas
técnicas (JOGOS DO GRÊMIO, 2012). Em 2005, pesquisadores do Internacional criaram
uma comunidade na rede social Orkut, “História do Internacional”. Apesar de não haver
uma ordem cronológica nas informações, os diversos temas desenvolvidos tornaram-se
uma fonte, na qual são encontradas diversas fichas técnicas, campanhas anuais com todas
as partidas, listas de amistosos e jogos internacionais, além de muitas curiosidades.
Inclusive, no dia 22 de Outubro de 2011, o tema era sobre quantos jogos o Internacional
havia realizado na história (HISTÓRIA DO INTERNACIONAL, 2012). Em 2009, Ricardo
Luis Bestetti lançou o livro “O Internacional e Suas Conquistas pelo Mundo”, um
almanaque com jogos internacionais do clube. Contém fichas técnicas de 337 jogos até
agosto de 2009 (BESTETTI, 2009). Também torna-se uma exceção na escassez de
informações sobre as estatísticas do Internacional.
O Palmeiras RFB, de José Carlos Uhryn, não é atualizado desde 2006, porém
contém dados históricos pouco encontrados na internet. Uhryn, com a colaboração de
outros pesquisadores, fez uma relação de 5.192 jogos do clube até 09 de Abril de 2006,
sendo que 3.394 jogos possuem as fichas técnicas, ou seja, cerca de 65%. No link “Ano a
Ano” acessa-se uma lista de jogos no ano respectivo com data e resultado. Se a ficha
técnica já foi lançada, a partida está marcada com a sigla FT, como, por exemplo, a
primeira partida da história do clube, contra o Savóia, em 24 de Janeiro de 1915, iniciada
às 14h15. O Palmeiras venceu por 2 x 0, com gols de Bianco e Alegretti, ambos de pênalti.
Até abril de 2006, segundo o site, foram mais 2.822 vitórias e 10.603 gols (PALMEIRAS
RFB, 2012).
Em “Confrontos”, mostra-se o retrospecto e a lista dos jogos contra seus
adversários. Um exemplo é a Internacional de Bebedouro, que enfrentou o Palmeiras em
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cinco oportunidades, sendo todas em amistosos, conseguindo uma vitória em 1956 por 2 x
1. Perdeu três jogos e empatou um. O Palmeiras marcou 10 gols no confronto e sofreu 4.
Na seção “Goleadas” são exibidas as vitórias do clube com larga vantagem de gols, sendo
a maior em 16 de Julho de 1999, 15 x 0 na Seleção do Vale D’Aosta, da Itália
(PALMEIRAS RFB, 2012). Mesmo sem ser atualizado nos últimos anos, não
acrescentando mais fichas técnicas, o site se tornou uma referência, pois através dele sabese em que data o clube atuou, sendo um ponto de partida para uma pesquisa de qualquer
jogo.
O blog do professor Guilherme Nascimento trata de diversos assuntos, desde
educação e música até política. Porém, o destaque está na categoria “Santos”, que resgata a
história do clube. Nascimento possui um acervo com todas as fichas técnicas de jogos do
Santos e, desde setembro de 2010, está relatando a trajetória da equipe, escrevendo em
capítulos, ano a ano, curiosidades e exibindo fichas técnicas, como a do primeiro jogo do
Santos realizado em 1912:

23/06/1912. Santos FBC 2×1 Combinado (Santos). Local: Campo da Vila
Macuco (Rua Aguiar Andrade) - Santos (SP). Competição: amistoso não
oficial - horário: 13:30. Gols: Anacleto Silva e Geraule (SFBC) - Picuru
(Combinado). SFBC: Julien Fauvel; Simon e Ari; Bulle, Ambrósio e
Oscar; Bandeira, Geraule, Esteves, Fontes e Anacleto Ferramenta.
Combinado: Anníbal; Pinto e Ernâni; Nenê, Picuru e Belmiro; Zezé,
Largacha, Cunha, Moura e Pintanella. Anacleto Ferramenta era ex-atleta
do SC Americano e foi o autor do 1º gol santista (BLOG DO PROF.
GUILHERME, 2012).

Dentro das narrações, em cada capítulo, são exibidas a lista de jogos nos diversos
campeonatos que o clube disputou, as taças conquistadas e informações sobre amistosos no
ano, além de biografias de jogadores que passaram pelo clube, ilustradas com fotos, vídeos
e curiosidades da época. No ano de 1960, por exemplo, descreve-se o nascimento de um
dos ataques mais famosos e eficientes do mundo em todos os tempos: Dorval, Mengálvio,
Coutinho, Pelé e Pepe (BLOG DO PROF. GUILHERME, 2012). O torcedor que acessa o
blog fica inteirado sobre a história do Santos em qualquer época. A última atualização, em
Março de 2012, foi sobre o ano de 2001.
Desde 2007, o “SPFCpédia”, de Michael Serra, exibe dados históricos e estatísticas
do São Paulo. Em “Jogos Ano a Ano”, a seção “Índice de Fichas de Jogos” leva à relação
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de diversos anos, mas o único link habilitado é o do ano de 1930. O blog considera a data
de fundação do clube como sendo em janeiro de 1930, e inclui os jogos do São Paulo da
Floresta em sua história. Ressalta-se que alguns pesquisadores consideram o ano de 1935,
após a extinção do São Paulo da Floresta, como sendo a data de fundação de um novo
clube. No link de 1930 são exibidas 29 fichas técnicas, sendo que o primeiro jogo é o
empate contra o Ypiranga com o placar de 0 x 0 em 16 de março de 1930 pelo Campeonato
Paulista. A escalação do time neste dia foi: Nestor, Clodô e Barthô; Boock, Zito e Alves;
Luizinho, Mílton, Friedenreich, Mário Seixas e Zuanella. O técnico era Rubens Salles.
Também há uma lista de jogos, em um link externo, por décadas de 1930 a 2007. Informa a
data, o local, campeonato em disputa e o placar do jogo. Alguns jogos são separados por
temas como Jogos contra Homônimos, Jogos de Inaugurações de Estádio ou Jogos do
Torneio Início, que contém uma lista com 63 partidas e 22 vitórias. Destaque também para
os jogos contra seleções nacionais, num total de 19 jogos e adversários como Hungria,
Bulgária e Uruguai (SPFCPEDIA, 2012).
No link “Estatísticas”, existe um capítulo especial para a relação dos gols do goleiro
Rogério Ceni, atualizado até seu 98º gol pelo clube. Há diversas combinações, como gols
por cidade, por adversário, por goleiros mais vazados, ou por tempo de jogo: por exemplo,
dos seus 98 gols, 41 foram no 1º Tempo e 57 no 2º Tempo das partidas. Em “Contagem de
Jogos” há uma informação de 5.021 partidas incluindo-se jogos-treinos e combinados com
outros times. São estatísticas fornecidas por André Nascimento Pereira com dados entre
1930 e 2008. Também há um link informando sobre expulsões com dados até 2008.
Serginho Chulapa é o primeiro da lista com 16 expulsões, seguido por Nelsinho com 15
(SPFCPEDIA, 2012). Existem, ainda, diversos links estatísticos com recordes, confrontos
e artilheiros. O blog exibe vários artigos que valorizam a história do clube. Nota-se apenas
que os posts, após publicados, não são atualizados regularmente como o caso da lista de
gols de Rogério Ceni.
A “Netvasco” foi fundada em Outubro de 2010 por Felipe Klem, Fernando Matta e
Pedro Henrique do Amaral. O objetivo, como está descrito no site, é preservar informações
do Vasco da Gama para gerações futuras de vascaínos e pesquisadores. O site apresenta
notícias e muitas informações sobre o dia-a-dia do clube. Mas, o destaque fica para o link
“História”, como, por exemplo, a seção “Estatísticas” que apresenta o número de jogos do
Vasco da Gama em sua história. Até 21 de Dezembro de 2011, o clube havia disputado
5.401 partidas, com 2.884 vitórias, 1.243 empates e 1.274 derrotas. São 10.726 gols
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marcados, sendo 609 gols de pênalti. A equipe sofreu 6.323 gols e teve 798 expulsões
durante suas partidas. Em “Jogos”, exibe-se uma relação com links ano a ano de 1916 a
2011. No primeiro jogo de sua história, em 3 de Maio de 1916, o Vasco da Gama foi
goleado por 10 x 1 pelo Paladino em jogo válido pelo Campeonato Carioca da 3ª Divisão.
Adão Antônio Brandão foi o autor do primeiro gol do clube. A relação dos jogos em cada
ano registra a data, o adversário e o campeonato em disputa. Ao final da temporada, todas
têm um retrospecto da equipe durante o ano, como o ano de 1951, em que o time realizou
54 jogos, venceu 30 e marcou 134 gols (NETVASCO, 2012)
Ainda, dentro de “Jogos”, estão categorias como “Jogos Internacionais”, que exibe
uma relação de 571 partidas até dezembro de 2011, e jogos que valeram os principais
títulos, estes com links para fichas técnicas, mostrando, por exemplo, a escalação do Vasco
da Gama contra o River Plate da Argentina no jogo final do Sul-Americano de Clubes em
1948: Barbosa, Augusto e Wilson (Rafagnelli); Ely, Danilo e Jorge; Djalma, Maneca
(Lelé), Friaça (Dimas), Ismael e Chico. Em “Confrontos” são exibidos o retrospecto e a
lista dos jogos contra seus adversários, divididos nas seções “equipes do Rio de Janeiro”,
“equipes de outros estados”, “equipes estrangeiras” e “seleções nacionais”. No link
“Treinadores” é exibida a relação de todos os que já dirigiram a equipe, como, por
exemplo, Ondino Viera, que foi responsável pelo comando técnico do clube entre 1942 e
1945, ou Zezé Moreira, nos anos de 1965 e 1966 (NETVASCO, 2012). Em “Ídolos”, podese acessar as biografias de ex-jogadores como Roberto Dinamite, Ademir Menezes,
Barbosa, Danilo Alvim, Jaguaré, Bellini, Fausto, Ipojucan e Domingos da Guia.
Os sites analisados, de uma maneira geral, apresentam um número maior de
estatísticas em relação aos oficiais. O Canto do Galo, do Atlético Mineiro, é quase
completo do ponto de vista estatístico e histórico. Em números, o do Flamengo e o do
Fluminense também não deixam a desejar. No site do Vasco da Gama são apresentadas
estatísticas que não aparecem no site oficial. Porém, todos eles são considerados nãooficiais, pois não tem qualquer ligação com o site oficial do clube, que teoricamente
deveria apresentar todas as informações pertinentes aos mesmos. Assim, a credibilidade
das informações, muitas vezes, é questionada, mesmo sendo, na maioria dos casos,
resultado de uma séria pesquisa e dedicação de pessoas especializadas no assunto. Os
órgãos de imprensa dificilmente apresentam esses números, pois necessitam e seguem as
informações oficiais dos clubes que são limitadas em estatísticas.

36

5. Conclusões

Ainda há uma carência em estatísticas sobre os clubes brasileiros, seja nas próprias
agremiações ou nas federações que administram o futebol no Brasil. Pode-se dizer que isto
tornou-se até um tabu, pois não se fala com frequência sobre o assunto. Depois da análise
realizada nos sites dos clubes, ficou claro que a preocupação está nos dados atuais e não no
passado, esquecendo-se de que a história de um clube é que o diferencia no presente e no
futuro. Pode-se encontrar tudo sobre as equipes no dia de hoje, com notícias e atualizações
com dados estatísticos diários, porém o máximo que se recua no tempo é até o fim dos
anos 1990, quando houve uma certa massificação da internet e as informações começaram
a ser registradas com maior facilidade.
Não se sabe o porquê de tal carência de informações. Os clubes parecem que não
querem se comprometer em informar números errados de sua história, o que é totalmente
compreensível. Ou talvez não queiram divulgar em seu site suas derrotas marcantes, visto
que todas as grandes equipes já passaram por isto. Ou talvez, ainda, determinada direção
do clube não queira divulgar no site grandes conquistas passadas que foram obtidas por
uma direção opositora, o que colocaria a política à frente dos interesses do clube e de seus
torcedores. Seja qual for o motivo, o registro de jogos no passado é escasso,
principalmente dos amistosos realizados pelos clubes, pois os jogos considerados de
campeonatos não são tão difíceis de encontrar. Mas daí a ignorar a existência deles não é o
correto.
Muitos dos clubes analisados possuem um banco de dados com jogos da história da
equipe, mas não o divulgam. Aparentemente, seria para não criar polêmicas quanto à
validade desses números. Também pode ser devido ao simples fato de não ser de interesse
deles divulgá-los, seja por motivo histórico ou comercial. Porém, os torcedores e
jornalistas ficam sem uma palavra oficial e recorrem aos pesquisadores isolados que
possuem esses detalhes. Estes, sem apoio dos clubes, dedicam-se a estudar a história da
equipe, algumas vezes por afetividade a determinado clube, outras por questões
profissionais.
Lembra-se que as estatísticas tratadas neste artigo envolvem a relação e as fichas
técnicas de todas as partidas do clube, desde sua fundação e, a partir destes dados, podemse realizar diversos levantamentos estatísticos. Assim, entende-se que os clubes deveriam
apresentar em sua primeira página nos sites os números totais e os links com todos os
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jogadores que marcaram gols pelo clube, e não somente os dez primeiros ou os 25
primeiros. O mesmo para o número de partidas dos jogadores, pois são apresentados
apenas os recordistas. E o atleta que teve o orgulho de jogar uma ou duas partidas pelo
clube, não pode ser lembrado? A performance das equipes ano a ano também seria um
diferencial com links para as fichas técnicas. Tudo isso se tornaria um banco único de
dados para consulta, não só para os torcedores, mas também para os jornalistas, que teriam
em mãos rapidamente as informações e não ficariam na dependência das assessorias de
imprensa dos clubes para a obtenção deste tipo de informação.
Talvez, isto seja uma utopia. Mas a análise dos sites não-oficiais mostrou que é
possível. Seria necessário apenas um investimento para implantação nos clubes. Dentro da
realidade das equipes, que trabalham com orçamentos milionários no futebol atual,
presume-se que nem fosse um problema. Certamente o clube que tiver este tipo de
iniciativa não terá grandes gastos com isto e conseguirá um bom retorno, pelo menos em
termos de divulgação do seu site e principalmente de sua marca.
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