


1.   COMO ESCOLHER OS JOGOS?

·         Jogos que você conhece as equipes;
·         Jogos que você conhece os campeonatos;
·         Jogos em que conhece as necessidades das equipes;
·         Quais as odds da partida?
 
1.1   Se não conhecer sobre as equipes ou campeonatos?

·      Caso ainda não conheças as equipes, procurar por times que vêm 
em boa fase.

   DICAS

Atenção a ligas em que não existem tantos traders competitivos, 
exemplo:

- Holandês
- Grego
- Turco
- Brasileiro

1.2   Quais os benefícios em escolher seus jogos?

·       Faz diferença na confiança que tem no trade
·       Facilita a execução do método
 
2.   O QUE ANALISAR DURANTE UMA PARTIDA DE 
FUTEBOL?

2.1   Leitura de jogo de forma OBJETIVA

·      Auxilia a construção do método
·      Auxilia na perda do medo de entrar no mercado
·      Auxilia na parte mental e operacional do trade
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 2.1.1     O que analisar na partida para que encaixe em um método?
 
Quando analisamos uma partida devemos levar em consideração os 
pontos objetivos acima.
OBS. Existem outros fatores que devem ser levados em consideração 
ao entrarmos no mercado, tais como o fator odds e fator tempo.

 
 IMPORTANTE

Não ficar procurando as entradas. Por meio da leitura de jogo o trader 
deve verificar se o que está acontecendo na partida possibilita sua en-
trada no mercado.
 
2.2   Situacionais

Fechar bolas paradas?
Se for perder poucas ticks, fecha e não corre o risco de tomar o gol
Se for perder muitas ticks, porém foi um canto aleatório mantém
Se for um canto sintomático, no qual a sua equipe parou de jogar o que 
você esperava, fecha independentemente de quantas ticks perder.

3. A ANÁLISE DEVE SER DIFERENTE CONFORME O FA-
VORITISMO?

3.1 O que o trader exige de alguma equipe varia conforme a odd

3.1.1 Em superfavoritos odds até 1.50 espera-se que este time esteja 
massacrando o adversario para realizar o back.

• Posse de bola
• Marcação alta 
• Finalizações
• Ganhando todas segunda bola
• Laterais avançados
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3.1.2 Diferente de equipes com odds até 5 por exemplo em que os 
critérios para realizar um back serão mais maleáveis, buscando 
uma ação estritamente especulativa no mercado, por exemplo:

Contrataque
A equipe adversária sem arremates

   PARA LEMBRAR

Quanto mais baixa a odd, mais evidente e mais claro devem ser os 
critérios que definem a entrada.

   DICAS
 
O importante é lembrar que seu critério para entradas variam de 
acordo com a faixa de odds em que a equipe se encontra e se a equipe 
joga em casa ou fora.

TODAS AS ENTRADAS DEVEM SER VALIDADAS EM UM MÉTODO, NÃO 
É PORQUE VOCÊ ACREDITA QUE UMA EQUIPE VAI VIRAR A PARTIDA 
NOS ÚLTIMOS 5 MINUTOS DE JOGO QUE VOCÊ FARÁ ESSA ENTRADA 
SE NUNCA A FEZ ANTES E NÃO TEM A INTENÇÃO DE TESTAR ESSE 
TIPO DE POSICIONAMENTO.

4. ALGUNS MÉTODOS DE TRADING

4.1 Para back favorito no primeiro tempo

• 5% da banca o valor da stake
• odds entre 1.30 - 1.80
• time em casa
• padrão back no 1º tempo
• caso não saia gol no 1º tempo mais ou menos red de 5%

Se o gol não sair?
No segundo tempo reduz a entrada para 2.5% da banca
Analisa os primeiros momentos do segundo tempo e veja se está o 
mesmo padrão do 1º tempo
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REGRAS

Se normalmente seu Stop Loss no 1º tempo seja de 15%, no 2º tempo vá 
para um stop loss de 20%, se é de 20% no 1º tempo vá para um stop loss 
de 25% no 2º tempo.
Até os 60 minutos mais ou menos, já bateu seu stop loss, ou pegou o 
gol. 

VARIÁVEIS

• Se a equipe favorita fez um excelente 1º tempo é possível manter  
a stake inteira, até atingir o stop loss, ou mudar o cenário da partida.
• 4.2 Over limit HT/FT
• Condições de jogo
• Ambas equipes com marcação alta
• Ambas equipes com arremates ao gol
• Uma das equipes contra-atacando
• O favorito ganhando com a segunda bola
• Condições de mercado
• Odd no mínimo 2.0
• No mínimo 15 minutos para serem jogados

REGRAS

No primeiro tempo qualquer resultado serve.
No segundo tempo, nunca fazer se a equipe favorita estiver vencendo 
a partida por 2 gols de diferença.

5 DEFINIR OS PADRÕES IDEAIS PARA CADA MÉTODO DE 
TRABALHO

5.1 Responda a pergunta Qual a taxa de acerto você precisa ter para 
uma estratégia ser EV+?

Isso fará com que as coisas fiquem mais claras para você, permitindo 
que saiba exatamente em que odd pode entrar, em qua padrão pode 
entrar.
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5.2 Tempo mínimo para entrar no mercado

Se não tem muito conhecimento sobre as partidas, é indicado esperar 
alguns minutos para entrar no mercado
Se conhece bem as equipes é possível fazer uma entrada bem no início 
da partida

    DICAS

• Para quem não tem um método bem escrito faça o seguinte:
• Times e ligas que mais gostam;
• Tipo de entradas que mais gostam;
• Faixa de odds que acham mais interessantes;
• Critérios objetivos de leitura de jogo;
• O que fazer em cenários positivos:
• Fecho depois de um gol, ou deixo aberto?
• O que fazer em cenários adversos?
• Não escolher mais de 2 métodos de trabalho. Se tiver boa ex-
periência, máximo 3 métodos
•  Atenção a quantidade de métodos e jogos que faz ao mesmo 
tempo!

6. FAÇA A ANÁLISE OBJETIVA DURANTE O JOGO (MÓDULO DE 
LEITURA)

O módulo de leitura de jogo auxilia você a conseguir identificar os pa-
drões necessários para você fazer alguma entrada
Utilize as anotações para reforçar alguma situação que você considera 
importante e não está disponível no módulo, por exemplo: “Hoje o 
zagueiro do mandante está em um péssimo dia, o atacante faz o que 
quer com ele.”
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  IMPORTANTE

O módulo de leitura de jogo está disponível em 
https://betfellows.com/ escolha o seu jogo e clique no olho disponível 
na coluna “LEITURA”

7. MONTAGEM DE UM MÉTODO AO VIVO

7.1 Um método deve levar em consideração o perfil do trader. Por 
exemplo:
• Pai de família, 2 filhos;
• Trabalha 8h/ por dia;
• Pode operar a noite e fins de semana;
• Tem uma banca de R$1.000,00;
• Faz em média 30 jogos ao mês;
• O perfil dele é agressivo, pois pode se expor um pouco mais ao 
mercado pois o dinheiro não fará falta a ele;
• Faz Back Favorito/Over Limite
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• Stake: 5% da banca no primeiro tempo e 2,5% da banca no segun-
do tempo;
• Stake do Over Limit: 1;5% da banca

7.3 Estratégias para back favorito

TIME A
• Marcação alta
• Posse de bola
• Segunda bola
• Contra-ataque
• Finalizações

TIME B
• Sem saída de bola
• Passes errados

7.3.1 Quais são as regras para que dê certo?
• No primeiro tempo 5% da banca e 15% da stake de Stop Loss;
• Se gol contra ou a favor da posição, fechar!
• No segundo tempo, 2,5% da banca e 20% da stake de Stop Loss
• Gol contra ou a favor, fechar. Limite de tempo 60’.

7.4 Estratégias para Over Limite

TIME A
• Finalização
• Marcação alta
• Segunda bola
• Contra-ataque

TIME B 
• Marcação alta
• Contra-ataque
• Finalização

7.4.1 Quais são as regras para que dê certo?
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• Mínimo de 15 minutos para jogar
• Odd 2.0

  IMPORTANTE

O refinamento do método, varia de acordo com o perfil da pessoa, por-
tanto todos os exemplos acima podem ser variáveis de acordo com o 
que cada trader acredita, se sente confortável. 
O método só vem com o tempo e com muitos testes realizados, por-
tanto a partir do primeiro esboço de método ele vai se adaptando con-
forme seu perfil e conforme o trader adquire mais experiência e 
começa a se entender melhor no mercado.

8. SEM ANÁLISE OBJETIVA NÃO HÁ FORMA DE SEGUIR 
UM MÉTODO

Sem consistência no método baseado na análise objetiva, não existe    
consistência no tranding esportivo, Então não existe consistência a 
longo prazo
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