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Segundo adversário do Brasil nas Eliminatórias para a Copa de 2018, a Venezuela não tem um
bom retrospecto diante da Seleção. Em 22 jogos desde 1969, quando as duas equipes se      
enfrentaram pela primeira vez, foram 19 vitórias brasileiras, dois empates e apenas um triunfo
da Vinotinto, como é conhecido o time venezuelano.

  

Em jogos oficiais, a Seleção jamais perdeu para a Venezuela. A derrota brasileira aconteceu no
único amistoso disputado entre as duas equipes, em 2008. Desde então, o Brasil mantém uma
invencibilidade de quatro jogos contra o adversário.

  

Em Eliminatórias da Copa do Mundo, foram 14 duelos, com 13 vitórias brasileiras e um
empate. A última partida disputada entre Brasil e Venezuela aconteceu na Copa América de
2015, em Santiago, no Chile, e terminou com vitória da Seleção por 2 a 1. As duas equipes
também se enfrentaram na Copa América de 2011 e empataram em 0 a 0.

  

Em solo brasileiro, o histórico também é favorável ao Brasil, que saiu vencedor de oito dos
nove jogos disputados em casa. Ao longo da história do confronto, foram 84 gols marcados
pelos brasileiros e apenas sete dos venezuelanos. O primeiro gol da Venezuela no confronto
foi marcado no oitavo duelo entre as equipes, 20 anos depois do primeiro jogo.

  

Em mais uma disputa por uma vaga na Copa do Mundo, a Venezuela busca sua primeira
participação no torneio. A Vinotinto jamais se classificou para a Copa. O Brasil, por sua vez,
disputou todas as 20 edições da Copa do Mundo. O último jogo entre Venezuela e Brasil válido
pelas Eliminatórias foi disputado em 2009. Em Campo Grande, no Mato Grosso, nenhum dos
dois times saiu do zero e o jogo terminou em um empate sem gols. Em Caracas, um ano antes,
o Brasil goleou por 4 a 0, com gols de Kaká, Robinho (duas vezes) e Adriano.
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