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introdução

O apostador assistia o jogo Grêmio x 
Chapecoense pela TV no conforto de 
sua casa, porém um pouco desanimado 
pois o  time da casa vencia por 2x0 ainda 
no primeiro tempo e ele não havia feito 
nenhuma aposta até então.
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Ele sentia-se frustrado e avaliava se continuaria vendo o jogo ou se mudava 
de canal para acompanhar outro jogo. 

Ele sabia que poderia ainda apostar que 
o jogo teria mais 2 gols, mas parecia 
arriscado demais. 

Sua experiência lhe dizia que 
no futebol brasileiro os times 
que abrem 2 gols de vantagem 
costumam desacelerar o ritmo 
e para que mais gols saíssem 
ele precisaria dos 2 times 
buscando o gol. 

Para os sites o Grêmio 
seguia como favorito no início 
do segundo tempo.

Hmmm... Se o Grêmio já está contente 
com este 2 a 0, apostar na Chapecoense 
com a vantagem do empate no restante do jogo 
pode ser uma boa oportunidade, já que se o jogo terminasse 2x0 ou 3x1 
a aposta na Chape seria vencedora (contando somente o tempo de jogo 
após o 2x0). 

Rapidamente ele fez os cliques necessários no seu site de apostas favorito.

Ele ainda não sabia se a sua tomada de 
decisão ocorrera por impulsividade ou 

por astúcia analítica.

Sua tarefa agora era “secar” o 
Grêmio.

Para sua sorte, sim é preciso 
contar com ela, o Grêmio 
realmente segurou o ritmo do jogo 

e a Chape começou a pressionar 
até marcar um gol aos 58 minutos.

 Maravilha! Agora a aposta só seria 
perdedora caso o Grêmio marcasse mais 
2 gols.

O jogo continuou e a Chapecoense seguia 
buscando intensamente o empate com muita 
propriedade.

Ele novamente se concentrou nos números da tela do computador 
buscando mais opções de apostas, avaliando se valia reinvestir parte do 
provável lucro da aposta que ele havia feito. 

Um dos sites em que ele apostava pagava 44 vezes o investido para a 

INTRODUçãO
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Chapecoense vencer o jogo, ou seja, de 1 a 2, vencer por 3 a 2 ou mais. 

A chance da Chape vencer o jogo com cerca de 30 minutos para o fim 
do jogo era realmente pequena. Na prática isso ocorre poucas vezes, 
principalmente com a zebra jogando fora de casa contra um time favorito.
Mas o apostador considerou que já estava no lucro e que poderia investir 
metade de seu provável lucro nesta aposta “maluca”.

Aposta feita, restava esperar e torcer muito. 

O resto é história, pois a Chape empatou aos 78 minutos e Apodi aos 95 
deu uma arrancada incrível desde a defesa até receber a bola de frente 
para o goleiro e marcar o memorável gol da incrível vitória. 

Clique aqui e assista o gol

Guia Básico do aposta10

Se você leu até aqui é porque você gosta muito de esportes e pretende 
saber um pouco mais sobre o que são as Apostas Esportivas e como 
trabalhar com elas da melhor maneira possível, visando lucros a médio e 
longo prazo.

Apesar da história acima ter um final feliz, a maioria dos jogos de futebol 
não irão gerar lucros exorbitantes de uma só vez, mesmo com tanta gente 
dizendo o contrário nas redes sociais e na venda de “fórmulas infalíveis” 
para os iniciantes.

INTRODUçãO

http://bit.ly/2kgeFdI
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Como qualquer outro trabalho, as Apostas Esportivas são 
rentáveis para os que estudam e se dedicam com afinco, são 
disciplinados e cultivam uma rotina de trabalho bem equilibrada.

Se você quer ganhar dinheiro fácil, este não é o seu lugar.

Caso esteja em busca de entretenimento saudável e divertido ou de uma 
oportunidade de renda para trabalhar em casa nos seus horários de folga, 
continue conosco nessa viagem ao fascinante mundo das Apostas 
Esportivas.

INTRODUçãO



o QuE são 
apostas E por
QuE apostamos

Uma aposta é um acordo feito 
geralmente entre duas partes 
com opiniões diferentes sobre um 
acontecimento ou fato, que será 
verificado posteriormente. O lado que 
perder ou errar sua opinião deverá 
pagar ao outro o valor previamente 
estipulado.
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Também é um palpite de um apostador em um jogo, partida ou sorteio do 
qual ele mesmo não participa diretamente e cujo resultado ele ainda não 
conhece.

O ser humano cultiva o desejo de ver o futuro desde nossos remotos 
ancestrais. Como ainda ninguém conseguiu tal feito, nos atemos às 
previsões e projeções. As previsões são meros palpites e opiniões, 
enquanto as projeções são baseadas na análise de dados anteriores. 

As apostas esportivas atraem as pessoas pelo fato de unir o gosto pelo 
jogo (esportes) à vontade das pessoas de tentarem prever os resultados 
dos acontecimentos futuros.

A sensação agradável de acertar uma aposta também reforça a autoestima 
das pessoas. Quem ganha a aposta sente-se mais inteligente e melhor 
preparado para resolver problemas.

Além de buscar diversão tentando adivinhar os resultados e performances 
dos times e dos atletas, as apostas esportivas podem ser uma forma de 
lucro para quem consegue entender bastante de alguma modalidade, de 
algum mercado de apostas ou se conhece muito algum time ou liga.

um pouco dE História das apostas

Os jogos de azar são um passatempo antigo e registros arqueológicos da 
prática do jogo do osso remontam há 40 000 anos. O jogo de dados surgiu 
na India e na Mesopotamia por volta de 3000 AC, sendo uma evolução do 

jogo do osso, espalhando-se para o mundo grego, romano e cristão.
É também importante lembrar que antigamente jogava-se em apostas 
bem como para prever o futuro, decidir disputas, dividir heranças.

O Seguro que fazemos de nossa casa ou de um automóvel é um tipo de 
aposta que fazemos: você paga sua apólice apostando que seu carro será 
roubado ou acidentado. Se isso não acontecer, você perde o que investiu. 
Caso ocorra o sinistro, você ganhará a aposta.

Os seguros surgiram há mais de 5 mil anos entre os comerciantes 
marítimos mesopotâmicos e fenícios, seguidos pelos gregos e romanos . 
Eles tentavam proteger a carga de seus navios.

A Teoria das Probabilidades surgiu há cerca de 500 anos a partir das 
tentativas de quantificar os riscos dos seguros e de avaliar as chances de 
se ganhar em jogos de azar.

O italiano Gerônimo Cardano (1501 – 1576) publicou estudos nestas áreas 
já em 1526 quando escreveu um pequeno Manual de Jogos de Azar ( Liber 
de Ludo Aleae ), mas seu trabalho teve pouca repercussão. 

Para não passar fome durante um período de sua vida, Cardano usou dos 
jogos de cartas, dados e xadrez para ganhar a vida ou ainda assessorando 
algum ricaço que gostava de apostas. Com seus conhecimentos 
matemáticos sobre probabilidades, conseguia criar apostas vantajosas a 
longo prazo mas imperceptíveis quando apresentadas.

O QUE SãO APOSTAS E POR QUE APOSTAMOS



Em    QuE   podEmos
apostar?
Este guia tratará das apostas esportivas, 
principalmente aquelas que envolvem 
os principais esportes, como Futebol, 
Tênis e Basquete. Porém os sites de 
apostas oferecem muitas modalidades 
como Baseball, Futebol Americano, Surfe, 
Handebol, Rugby, Boxe, MMA, Ciclismo, 
Corridas de cavalos, Corridas de cães, 
Golfe, Futsal, Hóquei e Hóquei no gelo, 
Jogos eletrônicos (League of Legends, 
Counter-Strike, etc), entre outros variando 
de site para site.
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A lista de mercados é gigante e o iniciante não precisa se 
preocupar em saber como apostar em todos eles até adquirir 
experiência e maior conhecimento, devendo permanecer nos 
mercados básicos de Moneyline e Over/Under inicialmente.

Eventos especiais como Olimpíadas e Jogos de Inverno oferecem 
oportunidades variadas de apostas.

São ofertadas apostas também nos esportes menos populares como 
Badminton, Xadrez, Vôlei de Praia, Cricket, Snooker, Motociclismo, etc.

Além dos esportes, os sites também oferecem apostas em eventos 
especiais como programas de TV, seriados televisivos como Game Of 
Thrones, concursos de misses, eleições políticas e um sem número de 
eventos que geram notícia.

Dentro de cada esporte os sites propõem muitas opções aos apostadores, 
mas as principais são:

MONEylINE:
apostar em qual time vai vencer ou se o evento terminará empatado.

TOTAl dE PONTOS: 
apostar se o evento terá mais (Over) ou menos (Under) que um número 
estipulado.

HANdIcAP ASIáTIcO:
aposta com vantagem de pontos (ou gols). Importante mercado que será 
explicado em capítulo posterior do Guia.

Estes são os mercados básicos e os indicados aos iniciantes, porém um 
jogo normal da Série A do campeonato brasileiro pode oferecer mais de 

100 tipos de apostas diferentes e vou citar algumas:

•	 quem vence o primeiro tempo (Half-Time)
•	 quantos gols saem no primeiro tempo
•	 algum time irá vencer após sair perdendo?
•	 algum time vencerá sem sofrer gols (clean sheets)
•	 qual time marcará o primeiro gol 
•	 quem conseguirá mais escanteios (cantos)
•	 os dois times marcam gol no jogo (Ambas Marcam)

Outra forma de apostar que faz sucesso absoluto principalmente entre 
os iniciantes e apostadores recreativos são as Apostas Acumuladas 
(Combinadas, Parlays, Combos), que são como uma pequena Loteca que o 
apostador monta ele próprio. Ele escolhe alguns jogos que lhe agradam e 
vai selecionando o resultado ou quantidade de gols de cada jogo. Ao finalizar 
a sua seleção de jogos e apostas, as cotações individuais de cada jogo são 
multiplicadas totalizando prêmios bastante sedutores, mas de chances 
matemáticas reduzidas de se concretizarem, porém não impossíveis.

EM QUE PODEMOS APOSTAR



o QuE são casas 
dE apostas 
E como Elas 
funcionam
Para apostarmos em eventos esportivos 
no Brasil precisamos utilizar empresas 
estrangeiras que operam pela internet. 
Muitas delas oferecem plataformas 
de apostas e atendimento em língua 
portuguesa para nosso mercado.



12

GUIA  DE APOSTAS ESPORTIVAS

aposta10.com

As Casas de Apostas, ou sites de apostas, tem a finalidade de oferecer 
entretenimento e diversão através das apostas em eventos esportivos, 
jogos de cassino, slots eletrônicos e inclusive Poker. 

É claro que essas empresas visam lucro e estão interessadas em oferecer 
mais e melhores serviços que seus concorrentes para aumentar sua base 
de clientes apostadores.

Para ganhar a disputa pelos corações e bolsos de seus clientes, as Casas 
de Apostas tentam oferecer vantagens e serviços distintos:

•	 Melhor apresentação Visual
•	 Navegação mais rápida no site
•	 Generosos Bônus para clientes novos
•	 Atendimento via chat, email e telefone
•	 Melhores cotações nas odds dos jogos
•	 Maior quantidade de modalidades esportivas, jogos e mercados dentro 

de cada jogo
•	 Ampla a oferta de formas de transferências de valores, depósitos e 

saques
•	 Promoções especiais para eventos ou datas específicas
•	 Rapidez nos pagamentos
•	 Transmissões de jogos ao vivo
•	 Mostram estatísticas de jogos ao vivo
•	 Bônus de fidelidade
•	 Promessas de não exclusão de apostadores vencedores

Para escolher uma Casa de apostas recomendamos observar todos 
os itens que citamos e levar também em conta mais alguns fatores que 
citaremos a seguir.

O QUE SãO CASAS DE APOSTS E COMO ELAS FUNCIONAM
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Casas de apostas são como outras empresas quaisquer e podem ser mal 
geridas e entrar em falência, como bancos e instituições financeiras. 
Embora não seja comum saírem notícias sobre Casas de Apostas fechando 
suas portas virtuais, acreditamos que isso possa ocorrer principalmente 
com empresas pequenas e insignificantes.

Diante disso, recomendamos que o apostador iniciante busque as casas 
com maior tradição no mercado, que atuam há mais tempo e que 
possuem um grande número de clientes.
Como qualquer investimento financeiro, é interessante o apostador deixar 
seus aportes em mais de um site, pois se a probabilidade de um site 
fechar já é muito pequena, a chance de 2 deles fecharem deve ser ínfima.

Mas este tipo de preocupação não deve se instalar no apostador iniciante, 
que inicialmente deverá investir pequenos valores.

Outra consulta importante é verificar onde está sediada a empresa dona 
o site e se ela é licenciada por algum órgão de controle ou fiscalização.

Também é saudável pesquisar sobre problemas comuns relativos aos 
sites. 

De antemão podemos adiantar que muitos sites se reservam o direito de 
bloquear, limitar e excluir qualquer cliente sem dar maiores explicações. 
Esta ação extrema já é prevista e aceita pelo apostador quando ele faz o 
registro na casa de aposta, conforme os termos e condições propostos.

Por mais arbitrária que esta ação seja, geralmente os sites a utilizam para 
se protegerem daqueles que tentam burlar as regras combinadas.

Um dos erros mais comuns dos apostadores banidos pelos sites é abrir 
mais de uma conta no mesmo site e utilizar nomes diferentes. 

Também existem pessoas que manipulam resultados de jogos ou 
manipulam cotações de preços, como se agissem em um mercado de 
ações. 
Isto é ilegal e prejudica o mercado como um todo.

Alguns clientes se queixam que são limitados ou bloqueados por que 
ganham com frequência em certos mercados. Sim, isto parece ocorrer 
eventualmente e geralmente a solução é mudar de casa, assim como 
ocorre nos Cassinos, que convidam certos apostadores a se retirar e não 
mais voltar.

Neste sentido vale a pena saber que alguns países e regiões têm as apostas 
como parte de suas culturas e não as veem como algo imoral ou errado.

Destacamos as Casas de Apostas da Inglaterra e dos países Asiáticos, 
sendo que nesta última inclusive uma das principais propagandas é o fato 
de não limitarem os vencedores.

Leia os Reviews que preparamos sobre Casas de Apostas no nosso site.
Leia também nosso artigo  Como os sites lucram.

O QUE SãO CASAS DE APOSTS E COMO ELAS FUNCIONAM

http://www.aposta10.com/casas
http://www.aposta10.com/artigos/outros/como-os-sites-lucram


ondE apostar

Aposta-se no Brasil o tanto quanto 
em qualquer lugar do mundo. Desde 
apostas entre amigos até nas loterias 
oficiais.

Em nosso país o governo federal detém 
o monopólio das apostas esportivas, 
que arrecadam bastante e devolvem 
proporcionalmente muito pouco em 
prêmios, ainda que alguns prêmios 
altos possam dar a impressão que vale 
a pena arriscar se tornar milionário da 
noite para o dia.
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As apostas esportivas que tratamos neste Guia são direcionadas a sites de 
apostas que são licenciados e operam legalmente nos países em que 
são sediados.

Até que as apostas esportivas sejam devidamente regulamentadas no 
Brasil, não é possível que empresas do ramo sejam criadas e se estabeleçam 
legalmente em solo brasileiro.

Ou seja, os brasileiros apostam em sites estrangeiros que oferecem 
versões em português de seus sites. A grande maioria deles possui serviço 
de atendimento ao cliente em português, respondem e-mails e chat, 
serviços de atendimento e de marketing por telefone na nossa língua.

E o mais importante, estes sites tem facilitado da melhor maneira possível os 
depósitos e os saques dos apostadores, com pouca burocracia e utilizando 
recursos comuns no dia-a-dia do brasileiro: boleto e transferências 
bancárias. 

No mundo virtual das apostas esportivas a forma mais normal de se 
transferir valores é através de empresas específicas para estes fins, como 
a Neteller, Paypal e Skrill. Estas empresas são extremamente confiáveis e 

movimentam quantias gigantescas diariamente. Outras empresas similares 
são voltadas para o público apostador brasileiro, como a Vcreditos e a 
RoyalPag.

Nesse início algumas expressões podem parecer confusas, mas saiba 
que para nós também foi assim quando começamos. Fique tranquilo que 
depois de poucos dias você vai ter absorvido todo esse linguajar.

No próximo capítulo vamos dar dicas que como escolher os sites de 
apostas.

ONDE APOSTAR

Não recomendamos nenhum tipo de aposta ilegal ou que seja 
efetuada com empresas não regulamentadas.

http://www.vcreditos.com/parceiro/aposta10
https://royalpag.com/


como comEçar
a apostar?
Considerando que o apostador iniciante 
já fez uma pesquisa inicial sobre casas de 
apostas, leu nosso Review sobre elas, 
perguntou a opinião de alguém mais 
experiente na área, chegou a hora de 
partir para a ação.
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Escolha umas das diversas casas de apostas com boa reputação e faça 
seu REGISTRO nela, preenchendo os dados solicitados corretamente. 
Muita gente pode ficar preocupada em fornecer seus dados pessoais, 
mas tratando-se de dinheiro, é melhor evitar problemas futuros 
principalmente na hora de sacar eventuais lucros. 

Caso tenha alguma dúvida no preenchimento dos dados, peça ajuda no 
setor de atendimento do site de apostas. Não tenha pressa.

Geralmente você pode fazer seu Registro e depois solicitar algum Bônus 
oferecido pelo site. Porém não custa se antecipar e ler os termos e 
condições destes Bônus.

A dúvida maior que pode surgir no preenchimento do Registro é caso seja 
solicitado um CÓDIGO DE BÔNUS. Na maioria das vezes não é necessário 
preencher nada neste campo, que é destinado para identificar alguma 
promoção específica.

A MAIORIA dAS bOAS cASAS dAS APOSTAS OfEREcEM 
bôNUS dE bOAS-VINdAS PARA NOVOS clIENTES E 
cERTAMENTE VOcê IRá USUfRUIR dESTE dIREITO 
POIS O SEU dEPóSITO POdE SER INcREMENTAdO dE 
100 A 150 % EM AlGUNS cASOS. Por isso antes de efetuar 
qualquer depósito confira se a casa está com alguma oferta vigente e se 
persistir em dúvida não hesite em consultar o chat do site.

Algumas casas não oferecem Bônus e sim apostas grátis (freebets) que 
devem seguir certas regras e tem limites de valores.

Os Bônus para novos clientes são muito válidos e eles costumam ser 
acompanhados de certas exigências, caso contrário as Casas de Apostas 
teriam prejuízos se todos os iniciantes simplesmente depositassem certas 
quantias e sacassem logo depois os valores adicionados dos Bônus. Vamos 
tratar disso logo depois.

dEpositando nas casas dE apostas

A forma mais fácil seria utilizar o cartão de débito ou de crédito como 
em qualquer transação pela internet. Infelizmente a maioria dos bancos e 
instituições financeiras brasileiras não permitem este tipo de transação 
(jogos de azar), porém você deve se informar pois eventualmente pode 
ser necessário solicitar uma autorização.

dentre as formas de depósito mais utilizadas estão o pagamento 
de boleto e Transferência bancária. Os sites indicam uma empresa que 
os representa e intermedia as transações. O depósito por Boleto pode ter 
o inconveniente de demorar de 2 a 3 dias para compensação, entretanto 
alguns sites aceleram a cessão de créditos em seus sites mediante o envio 
do comprovante do depósito. 

Caso você já use empresas especializadas em transferência de valores 
como a Neteller, Skrill ou Paypal, vale a pena utilizá-las devido à rapidez 
e baixo custo das transferências. Caso não as conheça, recomendamos 
que entre nos sites das mesmas e se informe de como elas trabalham, 
que serviços oferecem e quais taxas cobram. Essas empresas são muito 
utilizadas e possuem amplitude mundial. 

COMO COMEçAR A APOSTAR
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Para aqueles que buscam empresas similares, mas voltadas mais aos 
interesses de brasileiros, recomendamos a Vcreditos e a RoyalPag.

Cada casa terá uma gama distinta de métodos para depósitos, como 
Bitcoin, cartões virtuais pré-pagos entre outros.

Bônus inicial E rollovEr

As exigências que as casas têm para oferecer Bônus podem ser 
resumidas pela expressão Rollover, que significa ter que fazer uma 
quantidade razoavelmente grande de apostas em um tempo geralmente 
pré-determinado. Girando os créditos por cerca de 5 a 6 vezes o valor 
depositado (ou somado ao Bônus) o apostador coloca seus investimentos 
em ação. Como alguns iniciantes perdem seus depósitos e não conseguem 
sacar os Bônus, o balanço financeiro da casa de apostas fica próximo ao 
equilíbrio, a princípio.

Os Rollovers variam conforme a casa de apostas. Algumas exigem apostas 
em certas faixas de Odds (cotação/probabilidade). Outras exigem 1 mês 
para o cumprimento da meta, outras não tem limite de tempo. 

Para apostar com a segurança de que você não irá desperdiçar seu 
investimento, sugerimos seguir nosso Método aposta10 para obter 
os Bônus sem risco, que é detalhado no link indicado. Mas de forma 
resumida o Método consiste em usar um segundo site onde poderemos 
fazer apostas contrárias com odds aproximadas à primeira aposta no 
site do Bônus. Desta forma você irá ganhar uma aposta e perder outra, 
aproximadamente empatando e girando o seu dinheiro no site até atingir 
a meta do Rollover. Terminado o processo, poderá sacar o bônus desta 
casa de apostas e iniciar o mesmo processo em outra casa de apostas; e 
assim por diante. 

Em algum momento você irá estar satisfeito com os ganhos obtidos pelos 
Bônus e poderá começar a apostar de verdade, porém com mais recursos 
financeiros e, principalmente, com a experiência adquirida de como 
funcionam os sites utilizados por você neste processo.

Após visitar e conhecer os sites, você poderá escolher quais lhe agradaram 
mais visualmente, que responderam mais rápido aos seus cliques, os que 
tiveram melhores odds, que pagaram seus lucros sem muita burocracia, 
etc.

Nós recomendamos a bet365, o 188BET, Rivalo, Betfair (como casa de 
apostas contrárias), Bumbet, ApostasOnline, SuperAposta e outras que 
você pode avaliar na nossa página de Reviews. 

Leia também os artigos sobre como se Registrar e também Como depositar 
nas Casas de Apostas 

COMO COMEçAR A APOSTAR

http://www.aposta10.com/metodo-aposta10
http://www.aposta10.com/casas
http://www.aposta10.com/como-apostar/como-se-cadastrar-em-um-site-de-apostas
http://www.aposta10.com/como-depositar
http://www.aposta10.com/como-depositar


Quando 
apostar
As apostas esportivas podem ser 
realizadas em dois momentos bastante 
distintos: antes do evento e durante o 
evento.

Nem todos os jogos ou partidas terão 
mercados de apostas abertos ao vivo (Live 
ou Inplay, como são chamados), pois as 
casas de apostas necessitam de recursos 
humanos e técnicos para acompanhar 
passo-a-passo cada um destes eventos.
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Antigamente só eram oferecidas apostas Pré-game (antes dos eventos 
esportivos), pois apostadores presentes nos locais dos jogos poderiam 
obter vantagem sobre as casas de apostas. Hoje em dia mesmo com 
possíveis delays (atrasos) nas transmissões de dados digitais ou imagens 
dos eventos, as casas de apostas se protegem bloqueando/desbloqueando 
apostas ao vivo em situações de perigos de gols ou na marcação de pontos.

As apostas Pré-game são as mais indicadas para os apostadores 
iniciantes, pois nelas existe o tempo necessário para estudar as equipes 
ou atletas, suas campanhas, suas características e os possíveis problemas 
para o evento (contusão, problemas logísticos, pessoais ou administrativos).

Além disso as tomadas de decisão devem ser feitas muito rapidamente 
pois gols ou pontos podem acontecer antes que tomemos alguma ação, 
além da constante mudança nos valores das odds ou linhas de apostas 
oferecidas ao vivo. No próximo capítulo explicaremos estes termos em 
maior detalhe.

Ou seja, no Live você enxerga alguma aposta atraente a um bom preço, 
mas se demorar um pouco, outros apostadores observadores como você 
farão esta mesma aposta e, eventualmente, a odd da mesma pode cair.

QUANDO APOSTAR

As apostas ao vivo são extremamente empolgantes e divertidas, 
porém podem ser guiadas mais pela emoção do que pela razão 
e os prejuízos podem ser maiores do que os lucros. 

Tela de apostas ao vivo da casa BET365
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Acontece igual no comércio ou no mercado de ações: se todos querem 
comprar banana, o preço da banana sobe (custo benefício menor a quem 
compra a banana). No caso das apostas esportivas a odd desce se muitos 
investem nela, o que significa que ganharemos menos com odds baixas 
(custo benefício menor para quem compra a odd).

Podemos indicar algumas boas casas para apostas ao vivo: bet365, 188BET 
, Rivalo, Betmotion, entre outras que podem ser conferidas na nossa página 
de Reviews.
 
Ainda que estejamos tratando de quando apostar em relação ao tempo, 
podemos também abordar o tema sob o aspecto qualitativo. Ou seja, em 
qual momento devemos decidir por uma aposta. Este tema será melhor 
abordado no capítulo “Em quem devemos apostar”, mas adiantamos que 
geralmente as apostas são realizadas quando enxergamos “valor” nelas, 
ou seja, a chance do evento acontecer nos parece maior que os números 
oferecidos pelas casas de apostas.

Também devemos comentar que não é porque o apostador está assistindo 
a um jogo que ele deve apostar, como se fosse uma obrigação. É claro 
que é mais divertido apostar e ficar torcendo para seu time ou jogador 
preferido. O problema é que nem sempre haverá uma boa oferta de 
aposta justo naquele jogo que você assiste. Ofertas existirão muitas, mas 
o que você deve procurar é uma aposta que imediatamente salta aos olhos 
como interessante, que possa realmente acontecer e que ainda tenha uma 
odd boa para oferecer retorno financeiro.

Outro aspecto do “quando apostar” é em relação ao estado físico e mental 
do apostador, que veremos também em outros capítulos deste guia. 
Porém lembramos desde já que não é indicado iniciar uma sessão de 
apostas carregando problemas pessoais consigo. Claro que todos nós 
sempre temos algum tipo de problema para resolver, mas que estejamos 
em paz com eles :)

Esta dica é importante pelo fato de que assistir um jogo com sono, 
cansado, irritado, desconcentrado certamente irá influir nas suas ações e 
cliques nos sites de apostas. Nem sempre teremos as condições ideais 
nos aspectos  financeiros, logísticos, materiais e emocionais. Ainda assim  é 
necessário buscar o equilíbrio entre os problemas e a atividade proposta. 
Com o tempo o apostador se acostuma e consegue ajustar sua rotina.

Leia nossos artigos de Quando apostar ao vivo e Parte 2.

QUANDO APOSTAR

http://www.aposta10.com/casas
http://www.aposta10.com/casas
http://www.aposta10.com/artigos/outros/como-apostar-ao-vivo-parte-1
http://www.aposta10.com/artigos/outros/como-apostar-ao-vivo-parte-2


o QuE são odds 
E linHas dE 
apostas

A odd representa a probabilidade de um 
evento acontecer e também indica qual 
o valor que poderá ser ganho através 
de uma aposta em um evento.
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Por exemplo em um jogo Barcelona x Chapecoense você acha que o 
Barcelona irá vencer mas não sabe em qual opção deve apostar e verá as 
seguintes ofertas em um site: 

Mercado 1 x 2
Barcelona 1.07

Empate 10.00
Chapecoense 15.00

Esta é a linha de aposta do mercado 1x2 neste jogo. O número de 1.07 
para o Barcelona significa que a cada 100 reais apostados no Barcelona 
darão somente 7 reais de lucro no caso da vitória do Barcelona (mais os 
100 reais investidos de volta, claro). Isso porque 100 x 1.07 = 107.

No caso de uma zebra, vitória da Chapecoense, o lucro líquido para 100 
reais apostados seria de 1.400 reais (100 x 15 = 1500. Descontando os 100 
investidos, lucro de 1.400).

Segundo a tabela anexa de conversão de Odds por porcentagem 
esse 1.07 significa 93.46% de chances do Barcelona vencer o jogo.

Agora digamos que você vai apostar cara ou coroa com seu amigo. A linha 
da aposta seria no mercado Moneyline (somente dois resultados possíveis).

Leia também os artigos Como efetuar cálculos simples de probabilidades 
e Odds 1x2

O QUE SãO ODDS E LINHAS DE APOSTAS

http://www.aposta10.com/artigos/futebol/calcular-as-cotacoes-em-porcentagem
http://aposta10.com/como-apostar/o-que-sao-odds
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mErcado monEylinE

Você 2.00 Seu amigo 2.00
50% de chance de ganhar 50% de chance de ganhar

Você aposta 100 reais e se vencer ganhará 200 reais (100 x 2.0=200, sendo 
que 100 eram seus mesmo e 100 é lucro líquido).

Agora se a mesma aposta cara ou coroa fosse ofertada/gerenciada por 
uma casa de apostas, a linha seria assim, por exemplo:

Mercado Moneyline
Você 1.90 Seu amigo 1.90

Se você perder, perde 100 reais. Se ganhar levará 100 x 1.90= 190 (seus 
100 iniciais mais 90 de lucro). Esses 10 reais de diferença entre perder e 
ganhar é o custo operacional/lucro da casa de apostas.

Como as casas de apostas não são iguais por possuírem custos operacionais 
diferentes, pagam impostos com taxas distintas, trabalham com outras 
margens de lucro, o valor da odd pode mudar de casa para casa. 

Estas Odds acima foram apresentadas em Estilo Decimal, ou Europeu e é 
o que usaremos neste Guia pois a maioria dos sites oferecidos ao mercado 
brasileiro as utilizam. As Odds em Estilo Fracionário e as Odds em Estilo 
Americano também existem e são populares em alguns lugares, e a maioria 
dos sites oferece a possibilidade do usuário alternar para a que lhe melhor 
convém. 

classificação dE odds

Existem Odds demasiado baixas geralmente atribuídas a times/atletas 
muito favoritos. Quando se aposta em odds muito baixas o lucro em caso 
de vitória é também baixo.

A tentação de apostar sempre em time super-favoritos para ganhar 
pouco mas ganhar “sempre” atrai muita gente. Entretanto nem mesmo os 
melhores times conseguem ganhar todas as partidas sempre e o dia que 
isso acontecer o prejuízo grande irá consumir todo pequeno lucro anterior.

Indicamos utilizar odds por volta de 1,80 em diante como padrão, mas 
eventualmente odds menores podem ser boas se você considerar que as 
chances são extremamente altas do resultado desejado acontecer.

1,01 até 1,14   Odds muito baixas
1,15 até 1,49 Odds baixas
1,50 até 1,80 Odds médias
1,80 até 2,20 Odds boas
Mais de 2.2 Odds altas

O QUE SãO ODDS E LINHAS DE APOSTAS
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O QUE SãO ODDS E LINHAS DE APOSTAS

Odd % Probab.

1.01 99.01%

1.02 98.04%

1.03 97.09%

1.04 96.15%

1.05 95.24%

1.06 94.34%

1.07 93.46%

1.08 92.59%

1.09 91.74%

1.10 90.91%

1.11 90.09%

1.12 89.29%

1.13 88.50%

1.14 87.72%

1.15 86.96%

1.16 86.21%

1.17 85.47%

1.18 84.75%

1.19 84.03%

1.20 83.33%

Odd % Probab.

1.21 82.64%

1.22 81.97%

1.23 81.30%

1.24 80.65%

1.25 80.00%

1.26 79.37%

1.27 78.74%

1.28 78.13%

1.29 77.52%

1.30 76.92%

1.31 76.34%

1.32 75.76%

1.33 75.19%

1.34 74.63%

1.35 74.07%

1.36 73.53%

1.37 72.99%

1.38 72.46%

1.39 71.94%

1.40 71.43%

Odd % Probab.

1.41 70.92%

1.42 70.42%

1.43 69.93%

1.44 69.44%

1.45 68.97%

1.46 68.49%

1.47 68.03%

1.48 67.57%

1.49 67.11%

1.50 66.67%

1.51 66.23%

1.52 65.79%

1.53 65.36%

1.54 64.94%

1.55 64.52%

1.56 64.10%

1.57 63.69%

1.58 63.29%

1.59 62.89%

1.60 62.50%

Odd % Probab.
1.61 62.11%

1.62 61.73%

1.63 61.35%

1.64 60.98%

1.65 60.61%

1.66 60.24%

1.67 59.88%

1.68 59.52%

1.69 59.17%

1.70 58.82%

1.71 58.48%

1.72 58.14%

1.73 57.80%

1.74 57.47%

1.75 57.14%

1.76 56.82%

1.77 56.50%

1.78 56.18%

1.79 55.87%

1.80 55.56%

Odd % Probab.
1.81 55.25%

1.82 54.95%

1.83 54.64%

1.84 54.35%

1.85 54.05%

1.86 53.76%

1.87 53.48%

1.88 53.19%

1.89 52.91%

1.90 52.63%

1.91 52.36%

1.92 52.08%

1.93 51.81%

1.94 51.55%

1.95 51.28%

1.96 51.02%

1.97 50.76%

1.98 50.51%

1.99 50.25%

2.0 50.00%

Odd % Probab.

2.10 47.62%

2.20 45.45%

2.30 43.48%

2.40 41.67%

2.50 40.00%

2.60 38.46%

2.70 37.04%

2.80 35.71%

2.90 34.48%

3.00 33.33%

3.10 32.26%

3.20 31.25%

3.30 30.30%

3.40 29.41%

3.50 28.57%

3.60 27.78%

3.70 27.03%

3.80 26.32%

3.90 25.64%

4.0 25.00%

Odd % Probab.

4.10 24.39%

4.20 23.81%

4.30 23.26%

4.40 22.73%

4.50 22.22%

4.60 21.74%

4.70 21.28%

4.80 20.83%

4.90 20.41%

5.00 20.00%

6.00 16.67%

7.00 14.29%

8.00 12.50%

10.00 10.00%

15.00 6.67%

20.00 5.00%

50.00 2.00%

100.00 1.00%

200.00 0.50%

500.0 0.20%

taBEla dE odds x proBaBilidadEs



os tipos dE 
apostas
Neste capítulo iremos listar e comentar 
alguns tipos de apostas, também 
chamados Mercados. 
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monEylinE

Esta é aposta mais simples, na qual o apostador escolhe quem vai vencer 
e recebe o valor apostado multiplicado pela odd oferecida pela casa de 
apostas se acertar. Caso perca a aposta, perde o valor apostado. Nas 
linhas Moneyline nenhum time dá vantagem de pontos, somente haverá 
diferença nas odds.

Tênis

Roger Federer Rafael Nadal
1.94  1.92

mErcado 1x2

Muito utilizado em esportes em que o resultado de empate é bastante 
comum, sendo que é no Futebol seu maior uso. Neste mercado devemos 
apostar em somente uma das 3 opções:

1 X 2
Vitória do time da casa Empate Vitória do time visitante

Como existem 3 possibilidades e só podemos escolher uma delas, 
inicialmente nossas chances seriam de 33,33%. Ao escolhermos uma das 
hipóteses, as outras duas restantes estão contra o apostador.

Como os times nunca são iguais e quem joga em casa na maioria dos 
esportes possui vantagem, as odds são ajustadas conforme expectativas 
calculadas pelos sites.

Nos mercados 1x2 notamos claramente como as casas de apostas 
lucram, pois quando transformamos as odds em porcentagem, os valores 
costumam somar mais de 100%. 

Vejamos a linha de aposta do jogo Fluminense x Vasco de 2017 como 
exemplo:

1 X 2

Fluminense

1.94 (51.55%)

 

Empate 

3.3 (30.3 %)

Vasco 

4.0 (25%)

O Total das chances de cada opção somam (106,85%). Esse artifício das 
casas de apostas chama-se Overround e é a partir dele que as casas 
geram seus lucros nas apostas de cada jogo neste mercado.

Leia ainda o artigo sobre o Mercado 1x2.

OS TIPOS DE APOSTAS

x

http://aposta10.com/artigos/outros/o-que-e-1x2-em-apostas-esportivas
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OS TIPOS DE APOSTAS

Handicap asiático

Este mercado é o que gera mais dúvidas e dificuldades de compreensão 
para os iniciantes e merecerá um capítulo especial só para ele.

Ainda assim vamos falar um pouco dele aqui para adiantarmos uma parte 
da explicação, pois é importante compará-lo com o Mercado 1x2. 

Imagine que o time de futebol da sua cidade é fraco, perde a maioria das 
partidas e não tem grana para contratar jogadores melhores e todos os 
anos fica lutando para não ser rebaixado.

Mas você assiste a todos os jogos dele, conhece o time como ninguém e 
sabe quando eles estão mais ou menos motivados. Mesmo sabendo mais 
sobre seu time que a maioria das pessoas, você tem dificuldades sérias em 
apostar nele no mercado 1x2, pois além dele vencer poucas partidas, você 
ainda só pode escolher um dos 3 resultados possíveis. 

O lógico seria então este apostador ir contra seu time, correto? Sim, mas se 
os adversários geralmente são muito favoritos, as odds serão baixas (entre 

1.10 a 1.40, por exemplo) e seus possíveis lucros serão baixos também. 
Ou seja, além de apostar contra seu time, torcer contra ele, você ainda 
ganhará bem menos do que investiu no caso de vencer a aposta.

O Handicap Asiático foi criado para contornar problemas similares a este, 
pois com ele seu time ganha novas possibilidades para ser apostado. 
Imagine que agora seu time antes do jogo começar contra o líder do 
campeonato já inicie o jogo com 2 gols de vantagem no placar. Neste caso 
você poderia apostar nele com maiores chances de vencer a aposta, pois 
mesmo que seu time perca no final do jogo por 1 a 0 você ganha a aposta 
graças ao handicap Asiático Inicial +2 gols (resultado real 1x0, resultado da 
aposta 1x2). Caso o jogo terminasse 2x0 a aposta terminaria empatada e o 
seu dinheiro seria devolvido (algo que nunca ocorre no mercado 1x2). 
Você somente perderia a aposta caso seu time perdesse de 3 gols ou mais.

O handicap asiático pode ser usado em diversas modalidades e é similar 
à Spread Line que veremos logo a seguir. A diferença do Handicap Asiático 
(AH) é que ele muitas vezes usa frações de gols/pontos, o que confunde 
muito os iniciantes. 

sprEad linE

Este mercado envolve geralmente dois participantes, similar ao Moneyline, 
porém existirá vantagem de pontos para um dos lados e desvantagem 
para o outro.

Semelhante ao objetivo do Asian Handicap, a ideia aqui é gerar 

O AH (Asian Handicap) é muito utilizado pelos apostadores 
profissionais e é o mais ofertado entre as casas de apostas 
asiáticas, que costumam oferecer limites maiores para apostas 
e também odds mais competitivas.
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movimentação nas apostas para os dois lados do evento esportivo, mesmo 
que um deles seja bastante favorito para vencer. É bastante utilizado em 
diversos esportes, como Baseball, Futebol Americano, Basquete, Tênis 
entre tantos.

No basquetebol da NbA por exemplo:

Mercado Points Spread
Cleveland Cavaliers -15 odd 1.95
Los Angeles Lakers +15 odd 1.95

Neste caso o Cleveland já começa o jogo com 15 pontos de desvantagem 
e a aposta para ser vencedora precisaria de uma vitória do time por 16 
pontos ou mais. Caso vença por exatos 15 pontos a aposta empata e é 
devolvido o valor investido.

Em cada jogo os sites podem oferecer mais de uma linha de aposta neste 
mercado deixando a escolha para o apostador:

Mercado Points Spread
Cleveland Cavaliers  -15 odd 1.95
Cleveland Cavaliers -14.5* odd  1.90
Cleveland Cavaliers -13 odd 1.70
Cleveland Cavaliers -5 odd 1.25
Cleveland Cavaliers 0** odd 1.07

* Este número 14.5 indica que não haverá empate na aposta, pois não existe meia cesta 

no basquete. Então 15 pontos de vantagem ou mais ganharia a aposta e menos de 14 

pontos de vantagem perderia a aposta.

** essa linha seria a oferta sem vantagem alguma, zero, que seria a mesma coisa que 

aposta no vencedor, como no mercado Moneyline)

Ou seja, quanto maior for o “spread” de pontos, maior o prêmio a 
ser recebido na aposta, porém será mais difícil para o time vencer 
por maior diferença de pontos.

Essas cotações vão mudando no decorrer do jogo ao vivo, conforme os 
times desempenhem.

A margem de spread é utilizada em vários esportes, com eventuais 
alterações em suas nomenclaturas, mas com o mesmo sentido.

Nos jogos de Tênis é possível apostar nos jogadores no Moneyline (sem 
vantagem alguma) ou com vantagens de Games ou Sets.

ovEr/undEr (totais dE pontos)

Este mercado é bem simples de entender, pois nele apostamos na 
quantidade de gols ou pontos que acontecerão no evento. Os sites de 
apostas fazem seus cálculos e oferecem uma certa pontuação média bem 
escolhida por eles de forma a que ocorram apostas tanto acima ou abaixo 
do número proposto, que seria o “Fair” (ponto de equilíbrio).

O Apostador decidirá se vai investir no Over, acima do número da linha de 

OS TIPOS DE APOSTAS
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aposta, ou no Under.

Por exemplo:
futebol do Campeonato Brasileiro Série A 

Corinthians x Atlético PR
Over 2,5 gols odd  2.25

Under 2,5 gols odd  1,60

Estes valores indicam que na avaliação do site o jogo deve ter menos de 
2,5 gols, somando os gols dos dois times. Isso porque a aposta Under paga 
menos (tendência maior de acontecer).

Na NbA:

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers
Over 214  pontos   odd  1.74
Under 214 pontos odd 2.17

No Tênis

Roger Federer x João Sousa
Over 18  games odd 2.25
Under 18 games odd 1.60 

 
Leia mais sobre este mercado no artigo sobre Over e Under.

apostas nos pEríodos

Neste mercado o apostador tentará acertar o vencedor ou os totais de 
gols/pontos  (Over/Under) em determinada etapa do evento. Pode ser uma 
das metades de um jogo de futebol. Um dos quartos de tempo da NBA (ou 
uma das metades). No Tênis as postas podem ser feitas somente para um 
dos sets e até mesmo para os games.

As apostas valem somente para este período específico do evento.
Como essas apostas envolvem um período de tempo menor do que o jogo 
todo, o risco nessas apostas pode ser maior e não indicamos aos iniciantes. 
Para ter sucesso nestas apostas é necessário possuir maior experiência e 
conhecer muito bem os envolvidos no evento.

EscantEios (cornErs)

Este mercado é específico para o futebol e oferece apostas em quem 
vai conseguir mais escanteios, ou quem alcançará um certo número de 
escanteios primeiro e também Over/Under no jogo todo ou somente no 
primeiro tempo.

Este mercado é bastante utilizado por apostadores pelo motivo que muitas 
vezes uma equipe superior não consegue furar uma defesa retrancada 
com gols, mas pode obter muitos escanteios. Neste sentido os mercados 
de gols e Corners se opõe de certa forma, pois geralmente o time que está 
perdendo é que pressiona mais e pode obter mais corners.

OS TIPOS DE APOSTAS

http://www.aposta10.com/artigos/outros/o-que-significa-apostar-em-over-e-under
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As apostas nos escanteios são populares e muitos apostadores se 
especializam somente neste mercado, porém ele não é o mais indicado 
para apostadores iniciantes, pois requer um estudo específico das suas 
peculiaridades. Alguns apostadores mais conservadores acham que 
apostar em corners nem é o ideal por parecer até outro jogo dentro de um 
jogo de futebol. 

EmpatE anula aposta (draw no BEt)

Outro mercado muito utilizado no futebol, onde o resultado de empate é 
bastante comum. Esta é uma aposta menos arriscada que as do mercado 
1x2, mas por esta segurança extra as odds são menores (lucro menor). 
Muitos jogos de futebol tem o confronto de um time melhor como visitante, 
mas o time mais fraco tem a vantagem de jogar em casa. Em alguns casos 
as apostas dNb em qualquer um dos lados parece justa. Recomendamos 
apostas DNB com odds acima de 1.65. Quando as odds ultrapassam 2.20, 
isso geralmente significa que a outra equipe já é favorita a vencer o jogo, 
ao menos na opinião dos apostadores ou dos sites de apostas.

Nesta modalidade apostamos em um dos times e se o jogo empatar, 
as apostas são devolvidas. Essas apostas são iguais às do Handicap 
Asiático 0 (zero), porém muitas vezes encontramos valores distintos 
ofertados pelo DNB e AH 0, inclusive no mesmo site. Como as odds mudam 
de acordo com as apostas feitas, o “peso” do dinheiro apostado em um 
dos times altera as cotações e nem sempre os apostadores apostam nos 
dois mercados, e sim em só um deles. Vale a pena sempre conferir qual 
deles tem a odd mais alta.

Leia o artigo sobre DNB.

HipótEsE dupla (dupla cHancE)

Esta aposta é bastante comum no futebol pois aumenta as chances do 
apostador acertar o resultado do jogo, pois ele terá o empate a seu favor, 
além do time que ele escolher. Geralmente as odds serão baixas nesta 
opção ou um dos lados será claramente favorito, o que deixa o apostador 
inseguro. Deveria ele apostar no favorito ou na zebra com a vantagem do 
empate? 

Esta dúvida natural fará que ocorram apostas nos dois lados da linha. O 
que dirá se a sua aposta poderá ser boa é a opinião do apostador e a odd 
oferecida, que deve ser pelo menos próxima ou acima de 1,80.

Muitas vezes os sites apresentam este mercado com sinais como 1x (time 
da casa e empate), x2 (time visitante e empate) e 12 (aposta que um dos 2 
times vence).

Note também que as opções 1x ou x2 são exatamente iguais ao 
Handicap asiático +0.5 gol ou seja, se o jogo termina empatado, esse 0.5 
de vantagem garante a vitória na aposta.

As apostas no dc (dupla chance), mesmo com odds baixas, geralmente 
são adicionadas a uma seleção de apostas combinadas (acumuladas), que 
serão explicadas logo adiante. 

OS TIPOS DE APOSTAS

http://www.aposta10.com/artigos/outros/o-mercado-empate-anula-aposta
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amBas marcam (Btts)

Outro mercado muito utilizado nos jogos de futebol. Para esta aposta ser 
vencedora basta que cada equipe marque pelo menos um gol cada.
Muitas vezes encontraremos a expressão bTTS (both Teams To Score) 
para representar esta aposta.

O Mercado ambas marcam oferece duas simples opções de aposta: Sim 
ou Não.  Cada uma delas terá sua respectiva odd.

Os apostadores muitas vezes ficam em dúvida se optam por este mercado 
ou pelo de Over/Under.

Leia mais sobre o mercado Ambas Marcam em nosso artigo.

Half timE/final timE (Ht/ft)

Este mercado é uma opção para jogos com um time bastante favorito cuja 
odd no ML (Money Line) está muito baixa e o AH (Asian Handicap) está 
muito exigente.

Nesta aposta o time escolhido precisa vencer o Primeiro tempo e 
terminar o jogo como vencedor. Ou seja, se ele vencer o primeiro 
tempo, não precisa vencer também o segundo tempo, basta terminar o 
jogo na frente no placar.

O HT/FT possui odds bastante altas para resultados mais improváveis 

entre times equilibrados, como o time da casa vencer o primeiro tempo, 
mas acabar perdendo o jogo, por exemplo. 

Este mercado é interessante em jogos entre equipes com resultados 
pouco constantes e que jogam de forma mais arriscada em busca de 
gols.

corrEct scorE (cs)

Esta aposta significa que o apostador deve acertar o placar exato do jogo. 
Apostas neste mercado costumam ter bons prêmios, mas é muito difícil 
acertar o resultado de um jogo. Por isso sua maior utilidade é como uma 
aposta complementar a outra já realizada, como se fosse uma aposta 
de segurança. Isto geralmente acontece no placar exato 0x0, por exemplo, 
em um jogo onde um time joga com uma retranca muito fechada.

comBinadas

As apostas combinadas ou acumuladas (Parlays) são um verdadeiro 
fascínio entre os apostadores, que sonham em acertar vários resultados 
combinados entre si e que oferecem premiações bastante elevadas, 
porém muitas vezes com poucas chances reais.

Uma aposta acumulada é simplesmente uma aposta cuja odd final é a 
multiplicação das odds individuais de vários jogos nos mercados 
escolhidos pelo apostador: ML, DC, DNB, Over/Under, BTTS, HT, HT/FT e 
ainda combos (próximo capítulo). AH também costumam ser inseridos nos 

OS TIPOS DE APOSTAS

http://www.aposta10.com/artigos/futebol/ambas-equipes-para-marcar-gol
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combos, principalmente os AH 0 e AH -0.5 ou +0.5, pois os fracionados 
em 0.25 ou 0.75 não parecem ter o perfil para apostas acumuladas. 
O apostador pode usar só os mercados ML em todas as escolhas, por 
exemplo.

É possível combinar apostas de diferentes esportes inclusive.

Alguns apostadores preferem montar acumuladas com todos os jogos 
ao mesmo tempo, para que ele tenha mais opções de encerrar a aposta 
ao vivo quando um possível lucro se aproxima. Alguns sites oferecem a 
opção de encerrar aposta antes do final do jogo ou dos jogos. Também é 
chamado em alguns sites de cashout.

Os especialistas não recomendam estas apostas para o apostador que 
deseja ter lucros constantes e progressivos. Mas na prática ninguém 
parece respeitar muito este conselho, pois a emoção de quase acertar 
uma acumulada costuma ser demasiado tentadora. O objetivo é acertar 
uma aposta alta para reforçar o caixa e pular alguns degraus na escalada 
para o sucesso.

Em todos os casos, recomenda-se montar apostas acumuladas com 
poucas seleções, adicionando apostas DNB (se empatar o jogo a aposta 
não atrapalha o restante, sendo somente descartada), apostas DC e com 
handicaps positivos altos, como +1 e +1.5.

Leia nosso artigo sobre Combinadas e Parte 2.

comBos

Os combos são apostas combinadas já determinadas pelo site de 
apostas e com odds já indicadas.

Por exemplo: time da casa vence e o jogo terá mais de 2,5 gols: odd 4.50. 
Ou ainda Jogo empata e os dois times marcam: odd 6,00.

Existem muitas combinações possíveis sendo que a maioria delas incluem 
um resultado do jogo, quantidade de gols ou se ambos marcam.

Este é um mercado também arriscado, mas ainda é melhor que efetuar 
duas apostas distintas no mesmo jogo. Neste sentido a odd final do 
combo é maior que as apostas separadas “time vencedor” e “quantidade 
de gols”, por exemplo.

outros mErcados

Cada modalidade esportiva terá formas distintas de apresentar as linhas de 
apostas. As corridas de cavalos por exemplo possuem tipos de apostas 
similares aos citados, porém diferentes, ainda que usem o mesmo sistema 
de odds. Os jogos de baseball possuem inúmeras apostas que são mais 
fáceis de entender para quem conhece as particularidades do jogo. 

Nos esportes de lutas é possível apostar no método da vitória e 
duração de rounds.

OS TIPOS DE APOSTAS

http://www.aposta10.com/artigos/outros/o-que-sao-combos
http://www.aposta10.com/artigos/outros/o-que-sao-combos-parte-2
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Nos E-Sports podemos apostar no time que terá mais “Kills” ou vencer o 
jogo todo ou certos mapas.

Em muitos esportes existem apostas para determinados períodos de 10 
ou 15 minutos dos jogos.

Existem apostas em qual time ou jogador vencerá a competição (Outright 
Winner).

Quem será o artilheiro do campeonato ou anotará mais pontos em um 
jogo.

É possível apostar quem marcará o primeiro ou o último gol ou ponto.
Como será marcado o gol ou ponto. Quem fará o gol ou ponto.

Apostar que uma equipe vencerá sem sofrer gols (clean Sheet ou baliza 
Inviolada).

Leia nosso artigo sobre o mercado Margem de Vitória.

http://www.aposta10.com/artigos/outros/o-mercado-margem-de-vitoria


o QuE É 
Handicap?
Nas apostas esportivas o Handicap é 
uma vantagem virtual de pontos ou 
gols que um dos times recebe, antes e 
até mesmo durante uma partida. 
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O QUE É HANDICAP

Geralmente isso ocorre quando existe diferença na qualidade técnica 
dos oponentes ou por algum outro motivo que pode influenciar no 
resultado final do encontro: motivação, maior experiência, capacidade 
física, jogar em casa, desfalques ou problemas diversos.

O Handicap obviamente afeta as odds de cada participante, pois ceder 
ou receber pontos reflete automaticamente nas probabilidades de uma 
aposta ser vencedora ou não.

As casas de apostas calculam este ponto de equilíbrio através da análise 
dos resultados anteriores dos participantes e condições gerais atuais. 

As vantagens mais comuns são a de Point Spread, a mais direta e mais 
simples de entender e muito utilizada nos esportes norte-americanos.

O Handicap Europeu é ofertado por muitas casas de apostas e não é 
muito atraente para o gosto dos brasileiros, que já se acostumaram ao 
Handicap Asiático, que será o principal tema deste capítulo. 

No Handicap Europeu oferecido nos jogos de futebol o time que tem -1 
deve ganhar por 2 gols ou mais para a aposta ser vencedora. Se o jogo 
acabar por exatos 1 gol de diferença, a aposta é perdida. Já no Handicap 

asiático este mesmo resultado de 1 gol a favor do time que era favorito 
(-1) devolve a aposta (Void ou Push são os termos usados também neste 
caso).

Nos sites que não oferecem handicap asiático, eventualmente o Handicap 
Europeu pode cobrir certas faixas de resultados desejados pelo 
apostador, mas não com a abrangência do Asiático.

Leia o artigo O que é Handicap Europeu.

Handicap asiático

Este tipo de vantagem é muito utilizado no futebol, que é um esporte onde 
poucos gols (pontos) ocorrem. No basquete é bem exato um handicap de 
22 pontos determinado pelo bookmaker (casa de apostas), pois é maior 
que 20 e menor que 25, por exemplo. Já no futebol dar um gol inteiro às 
vezes pode ser muito, por isso nele ocorrem vantagens/desvantagens de 
0.25, 0.5, 0.75 e assim por diante.

Um time que recebe vantagem possui o sinal de positivo + 
antes da fração de gol, como +0.5 (meio gol de vantagem). Um 
time com sinal negativo – significa que ele é o favorito, como 
em -0.5. 

Eventualmente os números positivos podem não ser utilizados, conforme 
o site.

O Handicap visa proporcionar maior interesse no jogo e gera 
possibilidades de apostas nos dois lados, sendo que o ponto 
de equilíbrio da linha de aposta será a quantidade da vantagem 
oferecida. 

http://www.aposta10.com/artigos/outros/o-que-e-handicap-europeu
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Se a linha e aposta mostrar Real Madrid -2,5 @1.90 (odd) x Granada @1.90, 
obviamente o AH do Granada será o oposto do Real Madrid, ou seja, +2.5.
Para a aposta no Real Madrid ser vencedora, o placar terá que mostrar 
diferença de 3 gols ao mais. Caso a diferença seja só de 2 gols, as apostas 
no handicap -2.5 são perdedoras e as no +2.5 são vencedoras.

O Handicap asiático é utilizado para apostar nas equipes, para os totais 
de gols (Over/Under) e para apostas em escanteios. 

Aposta feita no Over 2 exige para ter lucro mais de dois, porém se exatos 
dois gols saírem, a aposta é devolvida. 

No caso de aposta no Over 2.25, se saírem 3 gols ou mais a aposta segue 
vencedora, mas se somente 2 gols saírem, metade da aposta é recuperada 
(para isso serve esse 0.25 de diferença). 

Caso a linha seja 2.5 fica mais simples de entender: acima de 2.5 ganha, 
abaixo perde. O mesmo raciocínio ocorre com o Over 2.75:  2 gols ou 
menos aposta perdida, 3 gols exatos significam metade da aposta ganha, 
acima de 3 gols a aposta é vencida inteiramente.

ATENÇÃO: alguns sites utilizam a seguinte forma para apontar uma 
vantagem de com 0.25 de diferença, como em:

0.50; 1.00  (significa que metade da aposta foi no 0.50 e metade no 1.00, 
que no fim das contas resulta em + 0.75)
0.00 & -0.5 ( na média dá -0.25)

Os handicaps assim como as odds são alterados conforme as apostas 
são realizadas.

Por exemplo:

Primeira Liga

AH -0.75 AH +0.75
  @1.80 @2.00

Caso o mercado (os apostadores) acreditarem que a odd e o handicap 
estejam bons para o Flamengo, ou apareça uma notícia de que o Flamengo 
não vai jogar com reservas e sim com titulares, é bem provável que 
rapidamente muita gente decida apostar no Flamengo. 

Inicialmente a odd de @1.80 irá cair e cair, atingindo odds muito baixas e 
pouco atraentes. Aí então as casas de apostas provavelmente irão ajustar 
a linha para AH -1 e assim por diante, sempre tentando deixar as odds 
atraentes para novas apostas.

Note que um handicap Asiático 0.0 significa que nenhum time tem 
vantagem alguma e se o jogo empatar, a aposta é totalmente devolvida 

O QUE É HANDICAP

x
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ao apostador. Ou seja, é a mesma coisa que o mercado draw No bet.

Já a aposta +0.5 é igual ao mercado dupla Possibilidade (vitória ou 
empate). O AH -0.5 exige uma vitória, como no mercado 1x2.

Leia o artigo O que é Handicap Asiático.

As apostas no AH que têm a fração terminada em 0.5 nunca terão 
resultados que devolvam a aposta: a aposta é ganha ou perdida. 

As demais frações permitem devolução total ou parcial do valor 
apostado.
Uma aposta -1 cujo jogo termina 1x0  é uma aposta inteiramente 
devolvida, sem lucro ou prejuízo.

Uma aposta com fração 0.25 ou 0.75 (positivas ou negativas) poderão 
oferecer devolução de metade da aposta, lucro de metade da aposta, 
lucro ou prejuízo total.

Veja a tabela ao lado e consulte-a até não ter mais dúvidas.

O QUE É HANDICAP

http://www.aposta10.com/artigos/outros/o-que-e-handicap-asiatico


Em QuE 
dEvEmos 
apostar?
Já entendemos um pouco de como 
funciona o mundo das apostas, sobre 
as casas de apostas, como se registrar 
nelas e alguns tipos os mercados 
disponíveis.

Agora está na hora de começar a entrar 
em ação.
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EM QUE DEVEMOS APOSTAR

A tendência natural do apostador iniciante é querer apostar no seu esporte 
favorito, nos jogos que são transmitidos pela televisão e nos melhores 
times de seus esportes favoritos, além do seu time do coração, claro.

É uma boa prática apostar nos eventos que terão transmissão pela TV ou 
pela internet, ou ainda que tenham atualizações escritas em algum site ou 
rede social, pois iremos acompanhar o desenrolar do jogo e avaliar 
se nossa aposta foi boa ou não. Porém este não deveria ser o principal 
fator.

Em vez de apostar nos jogos que nos oferecem, o correto é o apostador 
escolher os jogos em quais ele acha que tem maior chance de acertar 
o resultado. Seria como montar a sua própria loteria, ainda que com um 
jogo de cada vez, em vez de ter de aceitar os jogos propostos pela Loteria 
Esportiva.

A rotina do apostador geralmente começa assim: olhar a lista de jogos 
disponíveis no período escolhido, pode ser uma tarde, um dia específico 
ou até mesmo uma determinada semana, ou ainda um campeonato 
escolhido a dedo. 

A lista de eventos esportivos que acontecem em um só dia é imensa e 
qualquer um pode ficar boiando na imensidão de opções. Naturalmente 
teremos de começar por algum lugar e a primeira coisa a se fazer 
certamente não será escolher um esporte/time/ jogador e apostar nele. 
Antes disso vamos estudar um pouco.

Escolhido nosso “alvo”, vamos nos informar sobre ele. Olhar as tabelas de 
resultados anteriores, pontuações, características dos participantes. Vale 
a pena buscar na internet resumos escritos, opiniões de especialistas, 
resumos em vídeo de melhores atuações (jogadas/gols/pontos).

Até mesmo antes de começar a apostar o ideal é apostar de “mentirinha”, 
ou seja, buscar os jogos e suas linhas de apostas em algum site e simular 
apostas em um caderno e ir anotando seus resultados.

Também é recomendável assistir vários jogos dos times ou da Liga escolhida, 
pois até mesmo jogos de outros competidores, além dos times/jogadores 
escolhidos, será extremamente válido para efeito de comparação. 

A palavra comparação é fundamental no ramo das apostas 
esportivas. Para termos uma melhor noção da qualidade dos 
competidores precisamos de algumas referências: tabela de 
pontos e opinião própria. Esta última só será afinada conforme 
conseguirmos assistir o time/jogador em ação. 
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Como nem sempre é possível obter transmissão em vídeo ou ter tempo 
disponível para ver os jogos, outra forma válida é acompanhar as estatísticas 
ao vivo como essa da Bet365 abaixo.

Esse tipo de transmissão ao vivo também é chamado de Stats ou de “radar” 
pelos apostadores e a apresentação e qualidade varia de site para site.

Conforme acompanhamos os jogos pela transmissão de vídeo ou de radar, 
podemos ter uma melhor noção do que um simples resultado em uma 
tabela de pontos. O motivo disso é claro: em muitos jogos o resultado 
nem sempre reflete a justiça da partida.

apostas dE valor (valuE BEt)

Nas primeiras análises que o apostador iniciante fizer antes dos jogos ele 
terá muita dificuldade em saber se as odds e handicaps indicados nas 
casas de apostas são bons ou não, se são justos e corretos. Somente com 
o tempo e experiência ele conseguirá conhecer mais os times, atletas e 
suas ligas.

Com o passar do tempo ele também se acostumará com os movimentos 
das odds, handicaps e spread points. 

Tentativa e erro fazem parte do aprendizado.

Em algum momento o apostador conseguirá olhar os números e interpretá-
los melhor, com base em sua experiência e memória.

Uma forma para acelerar este processo é tentar por conta própria criar 
as odds ou handicaps para cada jogo que será analisado, sem ver os 
valores oferecidos pelos sites de apostas. Nas primeiras tentativas as 

EM QUE DEVEMOS APOSTAR
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sugestões do iniciante poderão ficar longe do que o mercado aponta, mas 
após mais tentativas a tendência é que essa diferença diminua.

Quando o índice de acerto estiver bom, o apostador já está apto a 
identificar se as linhas de aposta estão corretas. Quando ele encontrar 
alguma diferença considerável entre os números que ele projetou e os 
números oferecidos pelas casas de apostas, ele encontrou valor.

Esse valor encontrado poderá se transformar em uma aposta 
com tendência de resultado positivo a longo prazo (Value Bet).  
Isso não significa que essa aposta certamente será vencedora 
neste jogo específico, e sim que se essa mesma aposta for feita 
inúmeras vezes (podemos imaginar mil vezes, por exemplo) a 
tendência é que no final das contas provavelmente tenhamos 
lucro.

É no Pré-game que encontraremos possíveis apostas de valor, 
principalmente logo após as odds iniciais do evento serem criadas e 
lançadas nos sites de apostas. Os primeiros especialistas que apostarem 
irão mover as odds até que elas atinjam um ponto de equilíbrio e percam 
o valor. Porém isso acontece mais nos mercados que envolvem jogos de 
competições medianas. Nas competições de destaque mundial é mais 
difícil que os preços (odds) saiam desajustados.

Nas competições menores costumam acontecer mais erros de avaliação 
dos times por parte das casas de apostas, mas em contrapartida essas 

competições menores costumam ter resultados mais variáveis, os times 
mudam de elenco e forma muito mais rápido que os times de ligas 
superiores.

Quando houver dificuldade para encontrar Value-bets antes dos jogos, a 
solução é buscá-las no Inplay (jogos ao vivo). Nesta situação o profissional 
do site de apostas terá que ajustar/corrigir as linhas de handicap e odds 
conforme o passar do tempo de jogo, placar em andamento, forma 
momentânea dos times, motivação, estado emocional deles entre outros 
fatores. Por mais que ele tenha ajuda de computadores, estatísticas e uma 
larga experiência no seu trabalho, ele não é perfeito.

Somente observando atentamente os jogos ao vivo e 
acompanhando o movimento das odds ao mesmo tempo é que 
poderemos tirar proveito de certas falhas de julgamento das 
casas de apostas.

Leia nossos artigos sobre Value Bet e EV nas Apostas.

EM QUE DEVEMOS APOSTAR

http://www.aposta10.com/artigos/outros/o-que-value-bet-significa
http://www.aposta10.com/artigos/outros/ev-nas-apostas


nosso 
dinHEiro

Cuidar da nossa banca, ou Bankroll, 
é prioridade no mundo das apostas 
esportivas.

A meta é fazê-la aumentar e ao mesmo 
tempo controlar as perdas. 
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A primeira dica que daremos é 
provavelmente uma das mais importantes 
deste Guia: Só aposte quantias que não 
lhe fazem falta! Nunca retire dinheiro que 
você usa para pagar suas contas do mês 
para apostar. 

A atividade de apostar pode levar à 
compulsão por apostar em excesso e 
descontroladamente. Neste caso pare o 
quanto antes e procure auxílio profissional. 
As apostas esportivas têm o fim recreativo 
e de gerar renda extra, porém se mal 
utilizadas podem se transformar em um 
problema incontrolável.

construindo um 
Bankroll

Para começarmos a apostar precisamos 
depositar alguma quantia nos sites de 
apostas.

Quanto cada um vai depositar varia de acordo com a condição financeira, 
porém nos parece saudável começar com pouco para ir se acostumando 
com a atividade, a nomenclatura, as regras, as estratégias e a técnica em si.

Depositar pouco é 
aconselhável, mas 
não tão pouco por 
um motivo fácil de ser 
entendido. 

Para quem foi algumas 
vezes a um Cassino 
sabe que na imensa 
maioria das vezes 
perde-se dinheiro, 
pois separamos 
pequenas quantias 
que podemos perder 
sem nos importar 
muito. Eventualmente 
podemos ganhar, mas 
é mais raro. Na prática 
vamos brincando, 
apostando e quando 
ficamos sem dinheiro 
vamos para casa. Desta 

forma o Cassino ganha sempre, pois o seu dinheiro é limitado e o dinheiro 
do Cassino é quase ilimitado (comparado ao seu).

Nas apostas esportivas este princípio do “pouco dinheiro” também é muito 
válido, porém com mais agravantes. No Cassino você vai poucas vezes, pois 

NOSSO DINHEIRO
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eles são longe e exigem outros gastos. Já nas apostas online você pode 
comparar mais créditos quando sua banca acabar. Com esta possibilidade 
sempre presente, muitos apostadores tendem a apostar tudo (All-
Inn) quando a banca começa a diminuir, tentando se recuperar 
logo ou perder tudo de vez. Esta estratégia é muito errada e não é 
condizente com qualquer gestão financeira.

Para não cair nesta tentação do All-Inn nem desanimar por estar errando 
algumas apostas, recomendamos montar uma banca pequena sim, mas 
com certa margem de proteção caso ocorra uma sequência de resultados 
negativos.

O segredo de gestão de banca não é o tamanho da banca em si, e 
sim o quanto apostamos em cada jogo. Não adianta eu ter uma banca 
de 1 milhão de dólares e apostar 1 milhão em um jogo só. Nem 100 mil 
por jogo.

No universo das apostas esportivas o milagre da multiplicação é a melhor 
forma de se atingir o sucesso. Isso significa que precisamos fazer dinheiro 
em cima de dinheiro, ou seja, a partir de um certo lucro ir aumentando o 
valor das apostas aos poucos. Seria algo como juros sobre juros. Mas 
isso só vai acontecer para os apostadores que consigam obter lucros de 
forma consistente, e isso não ocorre de uma hora para outra. Toma 
tempo e muito trabalho. 

Leia o nosso artigo sobre Bankroll.

NOSSO DINHEIRO

http://www.aposta10.com/artigos/outros/gestao-de-banca-para-apostas-esportivas


Quanto 
apostar

Depositar nos sites de apostas valores 
pequenos como 100 reais (bankroll) 
pode parecer correto para o iniciante, 
que compreensivelmente não quer 
correr riscos de perder seu dinheiro. 
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O problema de depositar somente 100 reais é que muitos não terão 
motivação para ganhar poucos reais por jogo. Não será excitante e não 
valerá o esforço de estudar um jogo antes e assistir a ele.

Não resolverá este problema depositar 100 reais e apostar 10 reais (10%) 
a cada jogo, pois será má gestão financeira.

Nos parece correto apostar entre 0.5 a 4 % da nossa banca por cada 
aposta, sendo que 4% já é bastante coisa e gera uma variação forte no 
bankroll. 

Para os iniciantes recomendamos apostar entre 1 a 2 % do bankroll e ir 
ajustando os valores conforme ganhe experiência.

O valor a ser apostado em cada jogo deve respeitar a porcentagem 
estabelecida pela gestão de banca. Além disso, o valor de cada aposta deve 
ser algo que não lhe tire o sono caso algumas apostas sejam perdidas.

Mesmo que apareçam jogos em que você tenha “certeza” que certo time/
jogador vai vencer, mantenha-se dentro do planejado. Guarde apostas 
ousadas após adquirir experiência e para quando for um ganhador 
consistente.

O apostador iniciante não precisa calcular exatamente 2% do bankroll 
antes de cada aposta. Ele deve fazer este cálculo uma vez no início do 
período/mês e manter esse valor.

Note que se no mês seguinte a banca estiver maior, ele pode ajustar o 
valor da stake para cada aposta. Se ele perdeu e a banca diminuiu, ele 
pode ajustar a stake de acordo com os 2% da nova (e menor) banca. A 
opção que ele tem é depositar o valor que falta para completar o bankroll 
inicial, mas isto é uma escolha pessoal. 

Como iniciantes costumam investir quantias moderadas (pequenas), faz 
sentido arriscar um pouco mais se assim desejar e utilizar porcentagens 
de 3% ou 4% por aposta. Nesse caso é essencial saber que as oscilações 
serão maiores e que as perdas podem abalar o emocional do apostador. 
Fora isso, faz sentido tentar crescer rápido inicialmente. Quando a banca 
crescer, é indicado ir diminuindo as porcentagens pois com uma banca 
maior não é necessário arriscar mais por aposta feita. 

Os iniciantes não devem se preocupar caso a stake seja pequena, pois o 
que contará mais nessa fase de aprendizado é a porcentagem de acertos 
e erros. Na prática o apostador será bom se ele conseguir lucro com 
frequência, e não se ele aposta muito ou pouco dinheiro. 

Quem consegue bons resultados possuindo pouco dinheiro, deve 
manter o ritmo gradual que seguirá acertando e fazendo sua banca 
crescer, basta não querer apressar o ritmo.

Leia o artigo sobre Aposta Fixa.

QUANTO APOSTAR

http://www.aposta10.com/artigos/outros/introducao-ao-flat-bet


Quais as 
nossas 
cHancEs?
Na internet vamos encontrar a 
informação de que somente 4% ou 5% 
dos apostadores são vencedores e o 
restante perde. 
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Não deve ser fácil confirmar estes números, mas com a nossa experiência 
notamos que a maioria dos apostadores tem realmente dificuldades em 
se manter no mercado, até mesmo os profissionais. Possuir excelência em 
qualquer área requer muito esforço, estudo e principalmente resiliência 
para aguentar períodos de resultados ruins. Nem todos aguentam isso.

Para aumentar nossas chances precisamos conciliar estudo, apostas de 
valor e casas de apostas que oferecem boas odds. 

Como iremos ganhar algumas apostas e perder outras, a chave do sucesso 
está em tentar obter mais lucros quando ganhamos e menores prejuízos 
quando perdemos. 

Dentro deste princípio, as odds são um importante parâmetro. Vejamos 
alguns exemplos:

Você aposta 100 reais no time de Vôlei da França contra a Holanda na 
odd de 1.80. Ao mesmo tempo aposta outros 100 reais na Suécia @1.90 
contra a Bulgária.

Se você ganhar um jogo e perder outro, não irá terminar essa sessão de 
apostas empatado, vai perder um pouco, já que ambas apostas pagam 
menos do que você apostou no caso de vitória. Digamos que a França 
ganhe: 100 x 1.80 = 180 (80 de lucro) e a Suécia perca (100 de prejuízo). 
Saldo da sessão: perdemos 20 reais.

A princípio temos a impressão de que a solução simples seria sempre 

buscar apostas com odds @2 ou mais. Mas na prática não será uma tarefa 
fácil, pois geralmente a maioria dos apostadores coloca dinheiro nos times 
favoritos e as odds deles vão abaixando desde que são abertas. Além disso 
existe a taxa de lucro das casas de apostas. 

A partir disso concluímos que nossas apostas terão que ganhar mais vezes 
do que perder para compensar esta diferença nas odds. Uma solução é 
tentar alcançar odds que lhe atraiam durante os jogos live, mas 
para tal existe outro problema: o jogo estará em andamento e certamente 
haverá menos tempo para sair gol até o apito final.

O segundo fator determinante é a exigência dos handicaps, nos quais 
geralmente as casas de apostas tentam dificultar ao máximo para que não 
ocorram muitas apostas nos favoritos.

Outro exemplo no futebol:

Aposta de 100 reais na Bielorússia contra Luxemburgo no AH -0.75 @ 1.80. 
Aposta de 100 reais também no mesmo AH -0.75 @1.80 no jogo Hungria 
x Letônia.

Como em ambos os jogos o handicap é de -0.75, precisamos de 2 gols de 
diferença em cada jogo para ganhar as duas apostas. Vitória de apenas 
um gol gera metade de lucro somente. Ou seja, a exigência é grande e 
se somente em um dos jogos ocorrer empate ou derrota, já estamos no 
prejuízo, mesmo que no outro jogo ocorra vitória por 2 gols.

QUAIS SãO AS NOSSAS CHANCES
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Novamente devemos controlar nossos impulsos e decidir com cautela 
quantas apostas faremos, em qual jogo, em qual odd e em qual handicap. 
Isso às vezes pode ir contra nossa opinião, que diz que tanto a Bielorússia 
quanto a Hungria devem ganhar seus jogos. O problema aqui é que os 
lucros podem ser menores que os possíveis prejuízos.

Obviamente que essa análise ocorre não só com 2 ou mais jogos 
simultâneos, pois mesmo apostando em um jogo de cada vez o cálculo a 
longo prazo será o mesmo.

Podemos observar que se os handicaps exigem mais dos favoritos, seria 
lógico então apostar nos nas zebras com vantagem de gols/pontos. 
Infelizmente vai contra a natureza do apostador ir contra os favoritos. 
Ainda que em muitos casos devemos aprender a diagnosticar as odds e 
handicaps para aos poucos descobrir quando apostar nos não-favoritos.

Uma das características mais importantes 
de um bom apostador é ter paciência.

Paciência 
para aguardar apostas de valor e não sair apostando em qualquer jogo.

Paciência
para esperar as odds subirem.

Paciência 
para aguardar os handicaps que lhe pareçam justos.

Paciência 
para recolher os frutos de seu empenho.

QUAIS SãO AS NOSSAS CHANCES



como sacar
os lucros?

Uma das principais dúvidas de quem 
ingressa nas apostas esportivas é a de 
como sacar seus lucros caso consiga 
obter bons resultados.
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COMO SACAR OS LUCROS?

Na maioria das casas de apostas o pagamento 
(levantamento/saque) é efetuado 
preferencialmente na mesma forma que 
foi feito o depósito, mas isso pode variar 
conforme o site e você deve ler as regras 
específicas de cada um deles.

Quando não é possível efetuar o saque da 
mesma forma, como no caso de depósito 
feito por boleto, os sites terão maneiras 
alternativas para tal, geralmente via 
transferência bancária. 

Os saques e depósitos podem ser feitos 
de diversas formas e o apostador deve 
prestar bastante atenção até mesmo antes 
de depositar, pois as diferentes formas de 
transferências de valores podem ou não ter 
taxas. 

Alguns sites informam que o primeiro 
saque do mês não tem taxa de cobrança, 
por exemplo.

Uma forma rápida e segura de receber os lucros é pelas empresas de 
transferência de valores, como Paypal, Skrill e Neteller. O site pode 
não cobrar taxas, mas estas empresas sim, portanto leia atentamente 

o que cada empresa 
cobra de seu cliente por 
operação. Geralmente 
são taxas pequenas e não 
preocupam.

Outra forma bastante 
utilizada para transformar 
os lucros em espécie é 
negociar com empresas 
especializadas no ramo. 
Após transferir os valores 
desejados para empresas 
como Neteller ou Skrill, 
você pode vender seus 
créditos para empresas 
que atendem o mercado 
brasileiro, como a Vcréditos 
e a RoyalPag. Estas 
empresas são confiáveis 
e irão transferir os valores 
para sua conta bancária.

Também é possível vender seus créditos Neteller ou Skrill para seus 
conhecidos e amigos, ficando a seu critério a forma de negociação.

Lembre-se que para realizar os saques as casas de apostas podem exigir 

http://www.vcreditos.com/parceiro/aposta10
https://royalpag.com/
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comprovação de que você é realmente quem diz ser no seu registro no 
site. Para isso eles podem pedir foto, comprovante de endereço, imagem 
webcam entre outros. Por mais incômodo que isso seja, é uma forma das 
casas se protegerem de clientes especuladores.

A maioria dos sites tem o Kyc (Know your costumer) que é um setor 

responsável por estas verificações. Você pode até mesmo antes de pedir 
os saques entrar em contato com eles para enviar seus comprovantes.

Quando sacar?

A primeira estratégia do apostador iniciante será sobreviver, ou seja, não 
perder sua banca e tentar manter-se um pouco acima ou abaixo de seu 
saldo inicial.

Conforme adquira experiência ele pode almejar lucros.

Os apostadores que conseguem obter lucros de forma consistente 
devem decidir se efetuam saques periódicos (mensal por exemplo) ou 
se deixam acumular os lucros para que possam subir seus stakes 
(apostas individuais).

Provavelmente o mais indicado é deixar a maior parte dos lucros para ir 
alavancando sua banca, mas efetuar saques eventuais é uma forma justa 
de “realizar” seus esforços e investimentos. Ver a cor do dinheiro é uma 
parte essencial na motivação do apostador. Mas lembre-se que a banca 
deve continuar robusta para suportar períodos de resultados negativos.

Alguns preferem fazer saques regulares para evitar empolgação 
desnecessária e abusos em apostas sem valor só porque estão no lucro.

Cada apostador encontrará seu ponto de equilíbrio, mas se você chegou 
ao ponto de sacar, já é um vencedor.



tradinG
Este guia tem sua maior parte dedicada 
às apostas convencionais, na qual o 
apostador (punter) estuda, analisa, 
pesquisa e escolhe um time/jogador ou 
um mercado (totais, por exemplo) e faz 
sua aposta.
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Quando o jogo começar ele até pode fazer outra entrada (aposta), 
aumentando o valor investido ou apostando contra a aposta inicial para 
reduzir a exposição financeira (risco). Isso ocorre muito no mercado de 
Handicap Asiático, que tem handicaps positivos e negativos que podem 
se anular.

Vamos a um exemplo:

Digamos que você aposta na Roma contra a Chapecoense no mercado 1x2 
(os resultados de empate ou vitória da Chapecoense são ruins para você). 
O jogo começa e nos primeiros 20 minutos você nota que a Roma não está 
bem, sem vontade, a escalação não é ideal e se arrepende da aposta feita. 
Apostar ao contrário, na vitória da Chape, não vai resolver seu problema, 
pois se o jogo empata você perde as 2 apostas.

A única forma de tentar se defender será apostando no empate e também 
na Chapecoense. No fim das contas você terá apostado nos três resultados 
possíveis (com odds atualizadas Inplay). Não é difícil imaginar que você terá 
um certo prejuízo com qualquer resultado.

No Handicap Asiático você teria apostado na Roma AH -0.75 antes do 
jogo. Se no Inplay você quer desistir da aposta e conseguir encontrar a 
oferta Chapecoense +0.75, as apostas se anularão, pois este +0.75 cobre 
o resultado de empate também. Pode ser que você tenha um pequeno 
prejuízo devido às diferenças das odds de antes do jogo para as odds inplay. 
Mas o importante é que você conseguiu anular a aposta com somente 
mais uma entrada e com sorte talvez tenha pouco prejuízo, que é melhor 

que perder tudo se realmente não estava gostando da aposta inicial.

Ainda na esfera do punter, podemos ter uma situação em que você aposta 
dias antes de um evento em uma odd de @1,90 e por algum motivo essa 
odd cai violentamente para @1.20. Pode ser que o técnico adversário tenha 
decidido poupar seus titulares, por exemplo.

O punter provavelmente deixará a aposta inicial, que agora passa a ter 
muito mais valor pois tem mais chances de ser uma aposta vencedora.
Mas digamos que o apostador sabia que existia a possibilidade do time 
oponente poupar jogadores. Não era certeza, mas havia a chance e o 
mercado ainda não reagira de acordo com a possibilidade.

Neste caso, o punter pode fazer um investimento bem maior do que o seu 
normal e se as odds realmente caírem ele pode apostar ao contrário e 
obter um lucro gigantesco antes mesmo do jogo começar. Vejamos:

Aposta inicial no Time A : 1000 reais a @1.90 no AH-0.5. 
As odds no time b mostravam @1.90 para o AH +0.5.

Quando as odds se movem após a notícia que o time B vai poupar seus 
titulares a linha de aposta mostra o seguinte cenário:

Time A @1.80 no AH -1.5 e Time b AH +1.5 @2.0

Ou seja, o AH pulou de -0.5 para -1.5, visto que contra um time B reserva, 
uma vitória por 2 gols ou mais se torna bem possível.



56

GUIA  DE APOSTAS ESPORTIVAS

aposta10.com

TRADING

O Punter pode agora apostar uma certa quantia contra o time A, mas 
com odds muito maiores e terá uma situação onde ele nunca perderá e 
somente ganhará. 

Ele não precisa apostar nesse AH +1.5 @2.00, e sim buscar a opção AH +0.5 
(o contrário da aposta inicial no time A) que poderá estar mostrando 
uma odd de @3.2 por exemplo. 

O bom dessa odd alta é que ele não precisará apostar os mesmos 1000 
reais da aposta inicial, e sim algo como 594 reais. Como resultado desta 
operação, não importa o resultado do jogo, o apostador terá um lucro 
garantido de cerca de 305 reais, independente do resultado do evento, 
sem risco algum.

Essa operação nas odds chama-se Trading. Algo similar a operações nos 
mercados de ações da Bolsa de valores.

o QuE É o tradinG

Quando o Trader fizer pelo menos duas apostas contrárias em um evento, 
com o objetivo de lucrar com a variação das odds, ele estará fazendo 
Trading. Ou seja, muitas vezes o resultado do jogo pode até não importar 
muito, conquanto as entradas e saídas gerem lucro.

Podemos dizer que as atividades do trader em eventos esportivos são 
pequenas operações localizadas. 

As técnicas de operar em Trading são bem diferentes de apostar como 
Punter, ainda que possam ocorrer nos mesmos eventos esportivos.

Provavelmente os estudos e as análises antes dos eventos 
sejam similares entre os punters e os traders, mas a forma que 
eles estabelecem suas metas e objetivos e as aplicam serão 
bastante diferentes.

Um punter poderá apostar e acompanhar vários eventos ao mesmo 
tempo, avaliar as variações de odds e de stats inplay para decidir em quem 
apostar, pode alternar seu foco entre vários jogos, trocar de transmissão 
em vídeo.

 Já o trader provavelmente deverá focar em um só evento para não perder 
nenhum momento nas oscilações das odds e no desenrolar do jogo em 
que ele estará operando.

Um exemplo bem simples de uma micro-operação de trading:

O trader assiste a um jogo na TV e observa que um jogador se machuca 
e deve ser atendido. Ele rapidamente aposta no mercado Under de gols, 
pois ele sabe que com o jogo parado não acontecerá gol algum. Se o jogo 
está 0-0 no minuto 70, ele teria o Under 0.5 gols a uma odd de 1.65 por 
exemplo. Ele assiste a TV e sabe que o jogo continua parado, mas as odds 
seguem se movendo. Quando o jogo recomeçar ele pode “sair” do mercado 
na odd 1.60 com um pequeno lucro sem correr risco algum. Essa saída do 
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mercado ocorre apostando-se contra a primeira aposta e durante um jogo 
o trader pode fazer diversas entradas em diferentes mercados dentro do 
mesmo jogo.

BEtfair

Como podemos notar até aqui, o investimento trade ocorre com apostas 
contrárias visando aproveitar mudanças nas odds, tanto antes do jogo 
como durante ele.

O problema que pode acontecer ao fazermos isso nas casas de apostas 
“normais” é que estaremos “pagando” comissão para o site em ambas as 
apostas, o que diminui nosso lucro a longo prazo.

A Betfair foi criada para diminuir este problema, pois ela atua somente 
como intermediária entre dois apostadores, cobrando taxas bem menores 

que os sites normais. 

Atuando de forma similar a uma “bolsa de valores”, ela permite que os 
apostadores entrem ou saiam de uma aposta com maior velocidade, sem 
tantas “pausas” nos jogos. 

Nos sites normais, os jogos têm suas apostas suspensas quando existe 
perigo (danger) de gol/ponto. Na Betfair os mercados também são 
eventualmente suspensos, mas em quantidade muito menor, geralmente 
em gols, cartões vermelhos ou situações específicas.

Neste site o investidor pode fazer “back” a um time/jogador, que seria 
uma aposta para que ele vença, similar ao mercado 1x2 ou Moneyline.
O investidor também pode fazer o papel de uma casa de apostas e 
“oferecer” a aposta com uma odd que ele escolhe. Numa situação de Back 
no futebol, por exemplo, o investidor escolhe um time e teria contra si os 
resultados de empate e vitória do outro time.

Mas ao fazer um “lay” contra uma equipe, ele está apostando que esse 
time não ganhará o jogo. Ou seja, ele tem o empate e a vitória do outro 
time a seu favor.

Fazer lay parece muito favorável, mas existe um porém: muitas vezes as 
ofertas de lay envolvem alto risco caso ocorra um resultado não desejado.
Por exemplo: Alemanha x Noruega, mercado 1x2 na Betfair mostra 
Alemanha Back @1.09, Empate @15.5, Noruega @42.
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O investidor pode fazer um back de 100 reais na Alemanha. Caso ele tenha 
seu Back correspondido (alguém aceita seu Back nas odds que você deseja 
de @1.09) e a Alemanha vença, o lucro é de 9 reais (não estou considerando 
taxas da Betfair aqui). Mas se a Alemanha perder ou empatar, o investidor 
perde os 100.

Mas se o investidor acredita que a Alemanha não vai vencer, 
ele verá o mercado Lay com Alemanha @1.1 , Empate @17 
e Noruega @60.

No mercado Lay o investidor informa “o quanto ele 
deseja ganhar neste investimento”, diferente do Back. 
Se ele desejar ganhar 100 reais no Lay da Alemanha ele não 
precisará apostar 100, e sim somente 10 reais. Isso porque 
a chance da Alemanha não ganhar é muito pequena e se 
isso realmente acontecer, é justo você investir 10 para 
ganhar 100.

No caso da aposta lógica Lay Noruega (que eles não vencerão, ou seja, 
o investidor teria a Alemanha e o empate a seu favor) o mercado ponta 
Noruega Lay @60. Se o investidor colocar que deseja ganhar 10 reais no 
Lay Noruega e a Noruega realmente não ganhar o jogo, o lucro é de 10 
reais. Porém, caso aconteça uma zebra rara, a sua operação para ganhar 
somente 10 vai lhe render um prejuízo de 590 reais. Esse valor que você 
arrisca neste caso (590) é a sua “responsabilidade” no investimento. Ou 
seja, você atuou como uma casa de apostas e terá de bancar o lucro de 
quem apostou na zebra.

A Betfair exige maior conhecimento e experiência por parte do apostador/
trader e não recomendamos para os iniciantes. Porém eles podem e 
devem estudar o funcionamento da Betfair e em algum momento vale a 
pena investir nela para saber se este mercado de trader lhe agrada.

A Betfair possui um sistema de taxação de investidores que 
conseguem muitos lucros de forma consistente, chamado de 
“Taxas Premium”. Os iniciantes não precisam se preocupar 
com isso, pois demora muito para as taxas Premium terem 
efeito sobre os lucros de quem recém começou a utilizar o 
site.

É necessário prestar atenção que a Betfair possui um braço 
chamado Sportsbook, que funciona como um site de apostas 
normal.

A melhor forma de operar na Betfair é usando softwares que auxiliam a 
entrar ou sair do mercado, sendo que estes softwares calculam para o 
investidor os valores de saída do mercado (com lucro ou prejuízo), informam 
os lucros/prejuízos com os jogos em andamento. Estes softwares podem 
ser gratuitos ou pagos e são realmente fáceis de se utilizar.

Existem diversas técnicas para se operar na Betfair, mas não é conveniente 
complicar a vida do iniciante explicando-as agora. Existem profissionais 
que até utilizam “bots” (softwares) que fazem backs ou lays de acordo com 
odds indicadas pelos investidores.



Erros comuns 
nas apostas
Nas apostas esportivas nem sempre 
temos como adversário os times ou 
jogadores contra quem nós apostamos
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Muitas vezes o maior inimigo é o próprio apostador.

Projetar o resultado de um evento esportivo por si só já é uma tarefa 
sempre difícil, mas ela pode ficar ainda mais complicada se o apostador 
deixa de ser racional e deixa as emoções controlarem suas decisões.

Obviamente que em muitos momentos será necessário ter coragem, 
empolgação, desafiar o medo de perder e muitas outras emoções. 
Entretanto na maioria das vezes o apostador deverá ser frio e calculista.

A gestão da banca é o que mais exige autocontrole, pois apostas em 
excesso ou em valores incompatíveis com o total de recursos disponíveis 
a colocarão em risco.

Após analisar um evento esportivo futuro, o apostador pode ficar muito 
confiante que certo resultado acontecerá devido a algum motivo específico 
encontrado por ele. Por maior que seja a confiança em uma projeção, ela 
deve ser manter dentro da gestão de banca programada para aquele 
período.

A confiança é um derivado natural daquilo que conhecemos 
e fazemos bem.Ao mesmo tempo que ela nos ajuda muito, 
também pode nos trazer problemas, principalmente quando 
paramos de questionar se estamos certos ou errados. Em vez 
de nos alavancar, ela pode nos amarrar.

É necessário aceitar que o excesso de confiança pode acarretar em 
algumas apostas em valores maiores do que o normal. Isto tem seu 
efeito amplificado quando o apostador utiliza um mesmo jogo/evento em 
várias apostas combinadas, considerando que a aposta naquele jogo é 
praticamente 100% vencedora. 

Apostas 100% vencedoras não existem e precisamos sempre 
considerar que resultados muito inesperados às vezes acontecem e não 
devemos expor nossa banca apostando mais que o devido em um evento.

Outra dificuldade comum entre os apostadores é a de como lidar com 
fases ruins. O apostador tem a impressão de que toda aposta que ele faz 
é perdedora e tem vontade de apostar tudo ao contrário das suas análises 
nas próximas vezes.

As fases de “Red” (resultado negativo em uma aposta) podem ser longas e 
suportá-las nunca é fácil. O apostador pode ficar deprimido, pode começar 
a duvidar do seu próprio conhecimento e de sua capacidade. Muitos 
chegam a desistir, outros resolvem apostar cada vez mais, em quantidade 
e em valores, na ânsia de recuperar o dinheiro perdido o quanto antes.

Um dos erros mais comuns dos apostadores é “ir buscar” (chase) um resultado 
que está se desenrolando de forma contrária à nossa aposta. Você aposta em 
um time e ele começa o jogo perdendo, então você aposta novamente (Re-
back) nele uma ou mais vezes, aposta no empate, aposta no over e quando o 
jogo acaba em vez de perder uma aposta, perdeu umas 3 ou 4.

ERROS COMUNS NAS APOSTAS
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Em certos casos específicos é correto efetuar uma Chase, principalmente 
se o time que sai perdendo está mostrado excelente desempenho e deve 
virar a partida. Mas se isso acontecer, provavelmente a primeira aposta já 
seria vencedora e nem seria necessária outra aposta. Porém se o apostador 
está no lucro no dia, semana ou mês e acha justo arriscar mais, isto é uma 
opção dele. O que nos parece perigoso é tentar recuperar uma aposta 
“na marra” para cobrir prejuízos, pois isso pode fazê-los aumentar.

Esse “aumento” de apostas em um só evento é muitas vezes a explicação 
para a sempre presente reclamação dos apostadores: ganhar as apostas 
pequenas e perder as grandes. Só que é ele mesmo que “cria” estas 
apostas perdedoras grandes.

A sensação de efetuar apostas impulsivas e criar um rombo nas contas 
é uma das piores possíveis para um apostador. Ele perde o interesse por 
tudo a sua volta, perde o sono e a capacidade de agir com clareza.

A solução para lidar com isso parece simples, porém difícil de ser aplicada 
na prática: dinheiro investido que foi perdido deve ser esquecido, 
sendo que a única coisa que importa é sua estimativa de futuro. 

E para que as apostas futuras sejam boas, o apostador necessitará estar 
recomposto, equilibrado e confiante. Se ele continuar com raiva, 
depreciando a si mesmo, deprimido, ele não conseguirá voltar à sua 
condição normal de trabalho.

Cada um tem sua técnica para esquecer os Reds, sendo que a maioria das 

técnicas envolve fazer uma outra atividade qualquer sem relação alguma a 
apostas ou esportes.

Com o tempo o apostador aprenderá a aceitar que os eventos esportivos 
muitas vezes serão injustos, serão decididos de forma aleatória ou por 
erros incompreensíveis. 

O importante é que o apostador esteja ciente que fez o melhor possível 
nas análises e na sua tomada de decisão. 

Se o resultado não for positivo mesmo quando fizermos nosso 
melhor, não há mais o que possa ser feito e devemos aceitar o 
Red com naturalidade.

O apostador maduro consegue focar o que interessa antes e durante o 
evento. Depois do evento terminar ele pode avaliar as decisões que tomou 
e logo depois dar como encerrada sua atuação. Estar pronto para outra 
é essencial. Remexer o travesseiro a noite inteira não vai ajudar em nada.

Leia também os artigos Avaliação de Desempenho nas Apostas e Vício de 
Apostar.

ERROS COMUNS NAS APOSTAS

http://www.aposta10.com/artigos/outros/avaliacao-de-desempenho-nas-apostas-esportivas
http://www.aposta10.com/artigos/outros/vicio-em-jogos-e-apostadores-compulsivos
http://www.aposta10.com/artigos/outros/vicio-em-jogos-e-apostadores-compulsivos


QuEm podE 
lHE aJudar
A missão de realizar boas apostas exige 
estudo e oportunismo para encontrar 
a aposta certa, no mercado certo, com 
odds boas em uma casa de confiança.
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A internet é a principal fonte de informação nesse ramo. Com ela vamos 
estudar os quadros de pontuação e tabelas dos eventos esportivos, vamos 
avaliar os resultados anteriores dos envolvidos, vamos rever replay e 
highlights (melhores momentos) de jogos finalizados, buscaremos 
opiniões de especialistas, faremos comparações de opiniões de diferentes 
tipsters (quem dá dica de aposta), analisaremos números e estatísticas de 
equipes e jogadores, vamos ler entrevistas de jogadores e treinadores, 
veremos transmissões ao vivo dos eventos, participaremos de grupos 
de discussão e fóruns, trocaremos mensagens com amigos apostadores, 
participaremos de sites com apostas virtuais para medirmos nosso 
desempenho (Blogabet, BetAdvisor, Protipster entre outros).

O apostador poderá utilizar ferramentas extras para lhe auxiliar, desde 
softwares a plataformas criadas para dar suporte de informação.

Planilhas gratuitas para registrar suas apostas são oferecidas em sites 
como o staketoys.com .

Para acompanhar estatísticas de jogos ao vivo (chutes a gol e ataques 
perigosos) indicamos o Betballers.

Uma ferramenta brasileira com muita informação e números é o Footstats   
Premium.

Sites de transmissão de jogos ao vivo (stream) poderão lhe ajudar bastante, 
como este que replica as transmissões da 1xBet.

Softwares para trading como Traderline, Wagertool nós indicamos, mas 
existem outros gratuitos no próprio site da Betfair.

palpitEs profissionais

Na internet o apostador encontrará diversos endereços com dicas de 
apostas, como o nosso do aposta10. As informações dos times e jogadores 
fornecidas nas dicas gratuitas dos sites em geral normalmente são 
confiáveis pois os tipsters não desejam que seus nomes sejam vinculados 
a informações incorretas.

Mesmo que os tipsters tenham a melhor intenção em ajudar os apostadores 
e postem dicas que eles realmente acreditam que possam ser vencedoras, 
o correto é o apostador usar as informações sobre os times e jogadores 
para tomar sua decisão de aposta.

QUEM PODE LHE AJUDAR

https://blogabet.com/
https://www.betadvisor.com/pt
https://www.protipster.com.br/
http://bit.ly/2xah9AJ
http://bit.ly/2kigOFO
http://bit.ly/2fGO5W7
http://bit.ly/2fGO5W7
http://bit.ly/2hHtIMH
https://traderline.com
https://www.wagertool.com/pt/
https://aposta10.com
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Existem serviços pagos em sites, por email ou grupos de whatsapp e 
Telegram. Nem sempre é fácil avaliar a qualidade dos serviços antes de 
pagar, por isso recomendamos pesquisar e perguntar aos mais experientes. 
Se for possível, assine o menor tempo possível para testar.

Não acredite em ofertas de lucros incríveis nem métodos infalíveis, grupos 
secretos e coisas do gênero. Existem muitos vigaristas criando pirâmides 

financeiras disfarçadas de trading ou apostas esportivas. Qualquer 
trader ou punter profissional sabe que lucros consistentes requerem 
tempo e dedicação para aparecerem.

A existência de um serviço de dicas pagas por si só parece um 
pouco contraditória, afinal se o tipster tem dicas boas porque 
ele iria vender para alguém? Bastava ele apostar e ganhar 
dinheiro. 

Na verdade, quem vive no mercado das apostas sabe que os resultados 
de qualquer um oscilam, e às vezes é possível ficar bastante tempo 
sem obter lucros nem efetuar retiradas de dinheiro dos sites. Como todos 
possuem contas a pagar todo mês, parece justo ampliar as atividades 
no ramo para ter maior tranquilidade e cabeça fresca para se dedicar às 
apostas.

Os serviços pagos são úteis aos iniciantes pois os tipsters farão o trabalho 
de garimpar apostas de valor e filtrar informações. Desta forma o 
apostador economiza tempo e aumenta sua chance de sucesso. O 
cuidado aqui é para não se acomodar e parar de estudar, pesquisar e 
buscar evolução, pois receber tudo mastigado pode fazer do apostador 
um dependente da ajuda de terceiros. Use dicas pagas e aproveite para 
tirar dúvidas e pedir opiniões para os profissionais, mas não deixe de 
continuar melhorando sua capacidade de trabalhar por conta própria.

Leia este artigo com mais dicas:  Análise Técnica.

QUEM PODE LHE AJUDAR

http://www.aposta10.com/artigos/outros/analise-tecnica-nas-apostas-esportivas


dicas rEunidas
Neste capítulo faremos um resumo das 
principais dicas que este Guia Básico 
contém, acrescentando dicas gerais 
elaboradas pelo conceituado articulista 
do Blog da Pinnacle, Joseph Buchdahl 
em seu livro “Fixed Odds Sports 
Betting: Statistical Forecasting and Risk 
Management”.
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DICAS REUNIDAS

Apostamos em projeções de 
resultados a partir de análises, 
não somente por palpite.

1
Existem muitos mercados para 
apostar, por isso escolha alguns e 
aprenda mais sobre eles e tente 
permanecer nos que geram mais 
lucro.

2
Apostas acumuladas são 
divertidas, entretanto não abuse 
e faça pequenas apostas e evite 
repetir um mesmo time em mais 
de uma combinada.

3
Escolha casas de apostas 
regulamentadas e que os 
depósitos e saques sejam do seu 
agrado. 

4

Sempre faça os registros nas 
casas de apostas com seu nome 
e dados verdadeiros.

5
Aproveite os Bônus oferecidos 
pelos sites de apostas, mas 
cumpra os Rollovers um de cada 
vez.

6
Utilize nosso Método para 
cumprir os Rollovers diminuindo 
seu risco.

7
Faça mais apostas Pré-game 
até ganhar experiência, então 
comece a fazer apostas Inplay 
também.

8

Na dúvida, escolha odds maiores 
que 1.80.

9
Faça maias apostas nos mercados 
do Handicap Asiático, Spread 
Points, 1x2 e Over/Under.

10
Matematicamente é melhor evitar 
fazer Cashout inplay, mas você 
deve fazer as suas simulações 
e avaliar o que lhe é mais 
confortável.

11
Faça mais apostas Pré-game 
até ganhar experiência, então 
comece a fazer apostas Inplay 
também.

12
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DICAS REUNIDAS

Aprenda a comparar times, odds 
e handicaps.

13
Só aposte quantias que não lhe 
façam falta.

14
Evite a todo custo o All-Inn.

15
Aposte inicialmente entre 1 a 2 % 
do seu Bankroll.

16

O valor de cada aposta deve ser 
algo que não lhe tire o sono caso 
algumas apostas sejam perdidas.

17
Caso uma odd pré-game não 
esteja em um valor que lhe 
agrade, espere o Inplay para 
tentar apostar na odd desejada.

18
Uma das características mais 
importantes de um bom 
apostador é ter paciência.

19
Não tenha pressa em sacar seus 
lucros, prefira aumentar seu 
stake.

20

Abra uma conta na Betfair e 
estude Trading.

21
Não tente recuperar uma aposta 
que está indo mal apostando de 
forma desnecessária.

22
Aumente sua rede de contatos 
para obter mais informações.

23
Participe de blogs e fóruns de 
apostas simuladas.

24
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Somente com pensamento claro 
e avaliação crítica o apostador 
terá esperança de maximizar 
suas chances de sucesso.

1
Crie um Bankroll à parte de suas 
contas mensais. 

2
Concentre suas pesquisas um 
ou dois esportes e seja seletivo 
quanto aos jogos.

3
Não aposte porque você pode 
apostar, e sim quando você 
encontrar uma aposta vantajosa.

4

Mantenha um diário de suas 
apostas que contenha data, as 
escolhas que você fez, odds, 
stake apostada, lucro ou prejuízo. 
O objetivo lhe permitirá analisar 
suas fraquezas e qualidades. 

5
Encontre Value Bets ou não 
aposte em nada. Uma vez 
apostado, deixe que os times 
façam o serviço.

6
Teste seus sistemas de projeção 
de resultados. Principalmente se 
o seu método envolve números e 
estatísticas. 

7
Identifique mercados favoráveis 
ao seu estilo. Dê preferência a 
mercados com duas opções, 
como no handicap asiático.

8

DICAS REUNIDAS

dicas do BucHdaHl:
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Faça apostas simples em vez 
de duplas ou combinadas. O 
Overround das casas é maior nas 
apostas combinadas. 

9
A ganância do apostador muitas 
vezes é o que provoca sua queda.

10

Apostar nos favoritos, mesmo 
com odds médias ou baixas, não 
é tão ruim quanto parece, pois no 
longo prazo são apostas positivas 
e que colocam o Bankroll em 
menor exposição ao risco de 
quebra. Mas não aposte só 
porque o time é favorito. Exija 
Valor.

11
Compare os preços de diferentes 
casas de apostas.

12

Identifique suas preferências 
diante do risco. Você gosta de 
arriscar ou prefere evitar ao 
máximo? Ajuste sua gestão de 
banca conforme sua resposta.

13
Apostar uma porcentagem da 
banca pode trazer significantes 
resultados, mas o apostador 
tem que estar preparado para 
suportar eventuais longos 
períodos de prejuízos antes que 
atinja seus objetivos.

14

Sempre analise seu registro de 
apostas.

15
Aprenda a perder. Essa é 
provavelmente a chave para 
o sucesso nesse ramo. São 
necessárias paciência e força de 
vontade para resistir fases ruins. 
Simplesmente permanecer no 
jogo significa ganhar metade da 
batalha.

16

dicas do BucHdaHl:

DICAS REUNIDAS



Glossário
Conheça os principais termos utilizados 
no segmento das apostas esportivas.
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a

Abreviaturas comuns
 
ATP (Association of Tennis Professionals). Organiza os principais torneios 
de Tênis.

cl (Champions League). Liga dos melhores times de futebol europeu.

Kyc (Know Your Customer). Seção de um bookie destinada a verificar a 
documentação dos apostadores registrados no site de apostas.

Mlb (Major League Baseball). Liga de Baseball dos USA.

NbA (National Basket Association). O basquete norte-americano.

Nfl (National Footbal League). Liga de futebol americano dos USA.

NHl (National Hockey League). Liga norte-americana de Hóquei no gelo.

WTA (Women’s Tennis Association. Organiza os eventos femininos de 
Tênis.
 
Aposta acumulada ou múltipla
É uma aposta que depende dos resultados de dois ou mais eventos/jogos, 
como uma pequena loteca feita pelo apostador.

Aposta futura
Apostar em quem irá ganhar o campeonato ou uma Divisão, ou ainda em 
quem será o artilheiro/maior pontuador.
 
Aposta live/Ao Vivo
Significa que a aposta foi feita no decorrer do jogo. Também chamada In-
play.

All in
Colocar todo seu bankroll(banca) em uma aposta só.

Arbitragem
Significa quando você faz uma aposta nas duas equipes/atletas do mesmo 
jogo, provavelmente em sites diferentes. Isso pode parecer não ter muito 
sentido, mas com a mudança constante das Odds, a arbitragem pode ser 
lucrativa.
 

B

back
Apostar que algo vai acontecer.

banker
Aposta com alta probabilidade de sucesso.

GLOSSáRIO
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bad beat
Perder uma aposta, praticamente ganha, no final do jogo.

bad Run
Uma sequência de maus resultados.

bankRoll/bank (banca)
Dinheiro usado para fazer as apostas.

bet
Aposta em inglês.

bet Record
Registro das apostas (planilhamento) feitas pelo apostador, contendo 
datas, times escolhidos, odds, resultado e profit.

betslip
Box na interface do computador onde você confere os dados da sua aposta 
(time, odd, stake, horário) e confirma a aposta definitivamente.

beard
Apostador que não tem sua identidade revelada, ou que você conhece e 
não queira falar quem é.

bolsa de Apostas
Casas de apostas que permitem que os apostadores apostem uns contra 
os outros. A Betfair é a maior bolsa de apostas do mundo.

bookie
Sinônimo de Bookmaker, local, pessoa ou site que gerencia apostas.

bookmaker
Site ou local físico onde é possível fazer apostas.

both Teams To Score/Ambas Equipes Marcam Gols
Apostar que as duas equipes vão marcar ao menos um gol cada.
 
buck
Uma aposta que é igual a $100.

c

cashout
Operação em que finalizamos uma aposta em um evento ao vivo e que 
ainda não terminou. Pode ser feita para dar “lock” em um “profit” ou para 
minimizar possíveis prejuízos.
 
chase
Tentar buscar um resultado Inplay que inicia de forma ruim, fazendo novas 
apostas no time/jogador escolhido. 

closing Odds
Última odd indicada a um evento antes de seu início. Tem como contraponto 
a Opening Odds, que é o primeiro preço aferido a um evento.

GLOSSáRIO
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cobrir
Pode ter dois sentidos. Um deles indica “cobrir” um handicap estipulado, 
como por exemplo ganhar de 2x0 quando o handicap mostrava -1.5 gols. 
No outro sentido significa fazer uma aposta contrária à anterior para 
minimizar possíveis prejuízos. Um exemplo é apostar no Botafogo DNB 
mas o jogo se mostra melhor para o Fluminense, então cobrimos a aposta 
anterior com uma agora de Fluminense DNB, com valor próximo à aposta 
anterior e na melhor odd possível.
 

d

danger
Perigo de gol ou de ponto decisivo no qual os bookies suspendem as 
apostas temporariamente. Algumas apostas em “Danger” ficam suspensas 
e são anuladas em caso de gol ou confirmadas caso o jogo siga sem gol.
 
derby
No futebol significa um jogo entre times rivais, geralmente da mesma 
cidade ou regiões próximas. Muitas corridas tradicionais recebem o título 
de Derby, principalmente as de cavalos.
 
dNb – draw No bet ou Empate Anula Aposta
Em caso de empate não há aposta vencedora, seu dinheiro é devolvido.

draw
Empate em inglês.

dupla chance ou Hipótese dupla
Apostar em dois resultados, muito comum no futebol. Aposte em vitória 
do time mandante e empate é um exemplo de Dupla Chance.

E
 
Early Odds
Primeiras odds lançadas no mercado pelos Bookies. Geralmente os jogos 
com early odds possuem limites baixos para apostas pois os bookies tem 
receio que os preços possam estar equivocados e eles possam perder 
com isso. Após as primeiras apostas serem feitas, o mercado naturalmente 
ajusta essas odds e os bookies aumentam os limites para apostas maiores.

Edge
Vantagem que uma pessoa tem quando se trata de apostas esportivas. 

EV
O EV é usado para medir o quanto um apostador pode ganhar ou perder, 
sendo que o EV positivo (+EV) indica algo rentável.

f
 
fair
Linha de handicap ou odds de Moneyline que o apostador acha que seria 
a correta para o evento e que pode ser diferente das oferecidas pelos 
bookies.

GLOSSáRIO
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favorito
É a equipe com maiores probabilidades de vencer o jogo, segundo as casas 
de apostas.

freebet
Aposta gratuita e sem riscos. Em geral ela acontece como bônus de boas 
vindas que as casas de apostas oferecem a novos usuários. Também 
acontece quando o apostador aproveita os movimento das odds e 
consegue efetuar mais apostas obtendo uma situação onde só tem a 
ganhar, sem risco.
 
first Half (fH) ou Half-time
Primeiro tempo de um jogo de futebol, no qual podem ocorrer apostas 
somente para este período. Geralmente a aposta neste mercado ocorre 
no mercado de Total de Gols.
 
forma
Atual condição técnica e física de um time ou jogador, medida através de 
seus resultados e informações recentes.
 
full-Time (fT)
Tempo total do jogo. Algumas apostas envolvem o tempo de prorrogação 
em caso de empate (NBA, NFL), outras modalidades não. Não confundir 
prorrogação (Extra-time) com acréscimos (também chamado de Additional-
Time, Injury-time, Stoppage-time).

G

Gestão de banca
É a maneira de gerir sua banca, o dinheiro que você tem para apostar.

Green
Gíria de apostador que significa que a aposta foi vencedora ou que o 
apostador saiu no lucro. “Red” é o oposto, aposta perdida, ou resultado 
negativo em algum período específico.

Goal odds/even
Apostas nos dígitos pares e ímpares dos resultados. Apostar que o número 
de gols em uma partida é um número par ou ímpar.

H

H2H (Head to Head)
Levantamento dos encontros anteriores entre os dois times ou dois 
jogadores.
 
Half Time / full Time (HT, fT)
Aposta que envolve  o resultado do primeiro tempo e do resultado final.

Handicap asiático (Spread)
Aposta que retira pontos ou gols do favorito e acrescenta ao azarão. O 
intuito é nivelar a aposta.

Handicapper

GLOSSáRIO
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Especialista na modalidade esportiva que cria as linhas de handicaps e 
odds para um jogo.Também chamado de Odds Compiler.
Hedging
Apostar nas duas equipes para minimizar as perdas ou garantir um lucro 
pequeno.

High Stake
Aposta que envolve valores financeiros altos.

Home Team
Time que joga em casa, ao contrário do Away Team, que é o visitante.

J

Jackpot
Termo geralmente usado em Cassinos que indica uma alta premiação 
acumulada. Nas apostas é utilizado quando acertamos mais de uma aposta 
no mesmo evento ou uma grande acumulada, gerando um lucro extra.

l

lay
Tem dois significados. Apostar que algo não vai acontecer (Flamengo não 
ganhará, por exemplo) e venda da aposta previamente comprada (back) 
em trading.

linhas

Indicação das  odds  dos participantes (time/jogador); indicação do valor 
que irá dividir o Over do Under e suas odds; indicação das odds e handicaps 
assim como informações básicas dos demais mercados de apostas. .

lock
Uma situação em que o apostador não perderá mais de forma alguma. O 
apostador “realiza” o lucro e fecha a aposta antes do fim do jogo, fazendo 
um lay, por exemplo. 

longshot
Uma aposta  improvável de ser vencida.

low Stake
Aposta que envolve um valor monetário baixo.

m

Martingale
Apostar o dobro do valor anterior de uma aposta perdida e assim por 
diante. Técnica perigosa pois põe a banca em risco.

Moneyline
Apostar em no vencedor  do evento. Apostar em vitória do Cruzeiro contra 
o Corinthians, por exemplo.

n

GLOSSáRIO
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Nap
É a melhor aposta de um apostador em determinado dia.
Neteller
Carteira virtual online, altamente recomendada para quem faz apostas.

Next Goal
Aposta muito comum em futebol. Significa apostar em qual equipe marcará 
o próximo gol.

o

Odd
Valor do possível ganho de uma aposta.

Odds americanas
Esse formato de  odd indica o quanto é necessário apostar para ganhar 
100 $.

Odds decimais ou Europeias
Formato de Odd mais comum para apostadores brasileiros. Por ex: 1.90, 
2.10, 1.95. A odd 2.0 indica que o evento tem 50% de chance de ocorrer.

Odds fracionais
Em forma de fração. Por ex: 8/1, 7/4... Nesse formato de Odds dividem-se 
seu dinheiro em unidades. Ao apostar em 7/4, você arrisca 4 unidades para 
ganhar 7. Odd fracional 1/1 é igual à europeia 2.0.

Over/Mais
Apostar que haverá mais gols ou pontos do que um determinado valor 
indicado na linha de aposta.

p

P2P (person to person)
Aposta estabelecida entre dois apostadores individuais em que as regras 
dessa aposta são definidas por eles mesmo.

Par ou ímpar
Apostar na quantidade de gols ou pontos que haverá na partida.

Parlay
O mesmo que aposta acumulada.

Picks
Aposta escolhida por um apostador profissional (dica, ou palpite).
 
Pré-game
Fase onde as apostas são realizadas antes do jogo iniciar. 

Probabilidade
Percentagem que representa as possibilidades de vitória de uma equipa.

Profit
Profit é o lucro líquido obtido, após toda e qualquer dedução de taxas e 

GLOSSáRIO
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pagamentos de serviços. Não é a mesma coisa que ROI, pois um profit de 
1.000 para quem investiu 2.000 é bastante coisa, mas não é nada para 
quem investiu 1 milhão..

Punting
Apostar no provável vencedor, ou handicap, de um evento. Punter seria o 
apostador.

r

Resultado exato
Apostar no placar exato de um evento.Também conhecido como CS 
(Correct Score).
 
Reback
Apostar novamente a mesma seleção anterior, aumentando o investimento 
no mesmo evento. Por exemplo, o apostador faz uma aposta Pré-game no 
New England Patriots e faz um Reback  novamente neles no Inplay. 

Roi – Return Of Investment (Retorno de Investimento)
Porcentagem média de retorno (lucro ou prejuízo) de um investimento 
no longo prazo. Obtem-se dividindo o valor investido pelo lucro obtido. O 
ROI pode ser negativo, caso em vez de lucro ocorra prejuízo. Também é 
chamado de Yield.

Rollover
Obrigação imposta pelas casas de apostas em que o apostador deve 

realizar muitas apostas antes de poder retirar um Bônus oferecido pela 
casa. 

s

Score
Ganhar muito dinheiro numa aposta.

Simples
Apostar em uma partida só.

Shark
Um manda chuva em apostas esportivas.

Sharp
Um apostador sofisticado e profissional.

Sindicato
Time de apostadores profissionais que trabalham com dinheiro dos 
investidores e ganham por comissão.

Smart Money
Aposta feita por alguém com informações privilegiadas sobre o evento.

Stake
Valor apostado.

Steam
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Quando as odds caem absurdamente. Acontece geralmente quando vários 
apostadores colocam seu dinheiro em uma mesma aposta.
Square
Novato quando se trata de apostas esportivas.

Surebet
Aposta garantida, onde é possível apostar, em um mesmo jogo, em sites 
diferentes, nos dois times adversários, e garantir lucro independente do 
resultado.

t

Tipster
Pessoa que dá dicas (picks, ou tips) de apostas.

Trading
Técnica de apostas que consiste em trabalhar com a variação das Odds, 
antes e durante o evento. A ideia central para se lucrar com trading é 
comprar Odds quando estão altas, e vendê-las quando estão baratas.

u

Under/Menos
Apostar em menos gols ou números de pontos em uma partida.

Underdog
O azarão, ou a zebra de um confronto.

Underdog Player
Apostador que aposta no azarão.

Unidade
Valor monetário que o apostador irá definir de acordo com o que tem de 
banca. Por ex: com R$100,00 em banca, se você dividir sua banca em 20 
unidades, cada unidade será de R$5,00.

v

Value bet/Valor
Quando um apostador encontra uma aposta de valor baseada no EV. 

Void
Aposta que é devolvida seja por evento anulado/cancelado ou ainda aposta 
feita em algum mercado onde a aposta é devolvida (empate no DNB, por 
exemplo).
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