


 1.   BACK AO FAVORITO

1.1   Divisão de favoritismo

·      Como utilizar a divisão de favoritismo em um método de trabalho e 
como levar isso em consideração no trading?

1.2   Fatores que determinam que uma equipe seja favorita:

·       Cotações;
·       Jogando em casa ou fora;
·       Equipe melhor qualificada;
·       Provavelmente melhor colocada na tabela;
·       Peso da camisa.

 1.2.1     O que analisar na partida para que encaixe em um método?
 
·       Jogando em casa odds de até aproximadamente 1.40
·       Jogando fora de casa até 1.80

 1.2.2     O que analisar na partida para que encaixe em um método?
 
·       Jogando em casa odds até 1.80
·       Jogando fora de casa até 2.40

 VALE LEMBRAR

Quanto mais alta é a odd da equipe favorita mais volátil é o mercado, ou 
seja, quanto mais alta é a odd de uma equipe, mais essa odd tende a 
mexer. 
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1.3   Fatores que determinam que uma equipe seja favorita:

·       Odd é preço!
·       Aprenda sobre determinado range de odds: Quanto mais entradas 
você faz em determinadas faixas de odds, mais você saberá se aquela 
situação que ocorre no jogo vale a pena entrar ou não de ser explorada.

 1.3.1     Exigências para cada faixa de odds são diferentes
 
·       Os métodos de trabalho são completamente diferentes para odds de 
1.20 e para odd de 2.00;
·       O que irá te pagar, será diferente;
·       O red será diferente;
·       A movimentação do mercado será diferente;
·       A confiança dos traders será diferente.

Portanto, por todos esses fatores, é importante que o nosso trading seja 
condicionado as odds, pois as exigências para as entradas serem realiza-
das é totalmente diferente conforme a faixa de odd.

  DiCAS

A expectativa de equipe superfavorita com a odd de 1.30 é que tenha 
que jogar amassando o outro time, não deixando ficar com a posse da 
bola, sempre pressionando, criando lances de muito perigo e finalizan-
do bem. Assim, nesse padrão nos propomos a comprar uma odd mais 
baixa, mesmo que o lucro dela seja menor, pois a possibilidade de sair 
um gol é eminente. Já em casos de um favorito, jogando fora de casa, 
com a odd de 2.10 a tendência é que tenhamos mais paciência se esse 
time não estiver com o mesmo padrão de uma equipe com a odd de 
1.30, porém, o risco recompensa de posições em odds assim vale a pena.
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 1.3.2     Qual faixa de odd você se sente mais confortável emocionalmente?
 
·       Quem é mais ansioso para entrar no mercado, quem tem dificuldade 
de ficar de fora do mercado e tem dificuldade de esperar uma oportuni-
dade aparecer, a sugestão é entrar em odds de jogos de superfaviritos, 
ou seja, em jogos com odds de até 1.40, pois haverão muito mais chanc-
es para entrar no mercado em back;

1.3.3     Risco x recompensa: a falácia de que odds baixas não são lucrativas
 
Muitos pensam que trabalhar superfavoritos com odds 1.20, 1.30 não é 
rentável, mas precisamos levar em consideração alguns pontos:
·       O risco é mais baixo;
·       A recompensa é mais baixa, porém é mais frequente;
·       O red é menor quando vem;
·       O stoploss de odds superfavoritos deve ser menor do que em outras odds.

2.   FATOR TEMPO - VALE A PENA FAZER 1º e 2º TEMPO? 
QUAIS AS CONDICIONAIS?

2.1  Depende do perfil:

·      Perfil mais conservador, sugerido trabalhar apenas 1º pois o mercado 
é mais estável
·      PSe você não se importa com a volatilidade do mercado, apresentan-
do um perfil mais agressivo, é possível que o método seja desenvolvido 
em ambas as partes da partida.

2.1  Depende do jogo:

·      Um superfavorito que jogou bem, mas não marcou por algum acaso, 
e voltar para o segundo tempo com a mesma postura, o mercado tende 
a ser bem estável até por volta dos 65 minuto;
·      Um superfavorito que não foi bem no primeiro tempo, mas que não 
tenha tomado muitos ataques, o mercado terá um pouco mais de 
paciência e não será tão volátil;
Se um superfavorito que não tenha jogado bem e sofrido pressão, o 
mercado será extremamente agressivo.
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  DiCAS

Defina em quais momentos do jogo quer trabalhar, trace cenários pos-
síveis dentro de uma partida e pré defina os momentos do tempo em 
que trabalhará os jogos. Execute sempre a faixa de odd que vai tra-
balhar, tais períodos de tempos, estilo de jogo, leitura de jogo. Gerencie 
suas entradas e com o passar do tempo poderá aumentar a sua faixa de 
odds, introduzir novos métodos em seu trading.

2.3  Separando o jogo por etapas conforme o tempo

Dos 0 - 15 minutos:
·       É o momento do jogo onde se confirma a expectativa x realidade;
Fase de reajuste de odds caso a expectativa não se confirmar perante a 
realidade;
·       Se uma equipe estiver apresentando um jogo melhor do que a 
expectativa, a odd tende a baixar;
·       Se uma equipe estiver apresentando um jogo pior do que a expecta-
tiva, a odd tende a subir;
Momento chave para se trabalhar back superfavorito e back favorito.

Dos 15 - 30 minutos:
·       A equipe favorita começa muito bem, mas não marca o gol, pode 
começar a cair de produção. Nesse momento o mercado começa a 
recuar para a odd inicial;
·       Momento em que aparecem oportunidade de mercado para fechar 
a posição.
·       Momento de atenção.

Dos 30 - 45 minutos:
·       Cenário onde o mercado já executou a correção das odds, conforme 
a expectativa x realidade;
·       Mesmo que a equipe esteja bem em campo, o fator tempo já começa 
a ser mais relevante;
·       Oportunidade para pegar um preço melhor caso a equipe superfa-
vorita ou favorita não tenha marcado o gol;
·       Se a equipe superfavorita ou favorita não tenha jogado bem até 
então, esse é o momento em que o mercado perde a paciência e aplica 
correções em direção a 1000.
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Dos 45 - 60 minutos:
·       A partir dos 45 minutos ganha-se mais, porém perde-se proporcio-
nalmente. Se toamr um gol contra a posição no segundo tempo o trader 
perde mais, se pega um gol a favor ganha mais;
·       Pode ser interessante trabalhar nesse período em equipes que joga-
ram muito bem dos 30 - 45 minutos, tentem a voltarem melhor para o 
início do 2° tempo, pois pode faltar apenas alguns ajustes na equipe 
para que o gol saia;
·       Emocionalmente não é para todos. Se essa equipe não marcar, o 
trader não tão preparado tende a não fecha a posição e cada momento 
que o jogo passa a stake sangrará cada vez mais.

Dos 60 - 75 minutos:
·       Período em que é mais difícil de trabalhar;
·       vMomento em que o mercado fica muito agressivo em que a odd 
sobe muito; 
·       Equipe perde a bola pode subir 4, 5 ticks o mercado;
·       E faltas ou escanteios a odds sobem 10, 15 ticks;
·       Os minutos comprados x o que pode te pagar em uma situação 
favorável, esse é o momento em que o minuto jogado custa mais caro.

Dos 75 - 90 minutos:
·       Esse é o momento de definição da partida. Quem não ganha o jogo 
ao final do primeiro tempo não deixa de ganhar a partida. Quem não 
ganha o jogo ao final do segundo tempo não ganha a partida;
·       Um período de cuidado, pois essa odd irá a 1000, mas a recompensa 
pode ser muito grande;
·       Para entrar nesse momento do jogo alguns fatores devem ser leva-
dos em consideração: 
      ·       Boa odd;
      ·       Bom momento;
      ·       Valor que você vai colocar no mercado que deve estar planejado 
no seu método.
·       Usar até o seu stoploss normal, para entrar em oportunidades.
Você não é obrigado a entrar nesse momento do jogo. Se decidir fazer 
testes até que tenha confiança necessária, utilize uma parte mínima de 
sua stake.
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2.4  Como e quando dar “stopar” uma entrada em relação ao fator tempo

·      Basicamente você tem um gatilho para “stopar” sua entrada. 
      ·      Por exemplo: Opa, está chegando nos 60 minutos de jogo está na 
hora de fechar minha posição.
·      Stopar quando você definir que estar dentro do mercado devido ao 
fator tempo, já não vale mais tanto a pena. 

3. LEITURA DE JOGO

3.1  Quais os pontos da leitura do jogo que devemos levar em consider-
ação para realizar a entrada em back ao superfavorito ou favorito?

• Posse de bola;
• Finalizações com grande frequência;
• Recuperação de segunda bola;
• Marcação avançada;
• Não haver contra-ataque contra sua posição.

3.2  O nível de aceitação pode mudar conforme a odd

• O mesmo back que dá ao palmeiras não é o mesmo back que você 
dará no Manchester City;
• Os níveis de aceitação para o trader assumir algumas posições em 
back podem variar de acordo com as equipes e seus adversários. 
 

  DiCAS

Veja a live “BOOTCAMP BETFAIR - LEITURA DE JOGO PROFISSIONAL 
APLICADO À TRADING ESPORTIVO  (participação Raul do Categoria 
Canal) - LIVE IV” e obtenha mais informações sobre leitura de jogo 
profissional.
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4. O QUE FAZER DEPOIS DE ENTRAR NO MERCADO?

4.1 Após um gol a favor da posição, fecho ou não fecho?

• Sim. 
• Não. 
• Basta que você opte por sim ou não no seu método de trading e 
essa decisão você conseguirá com base no que você anota e analisa.
• O importante é você “setar” se você fechará ou não e medir se a sua 
decisão está sendo acertada ou não.
Essa decisão deve ser individual, pois depende muito do seu perfil;
Após um gol, considere um novo jogo

  POSSIBILIDADES

Se fechar a posição, verifique se a equipe que marcou o gol voltar ainda 
com chances é possível abrir a posição novamente.
Se decidir manter a posição aberta, verifique se a equipe não recuou 
após o gol, caso isso aconteça, feche a posição.

4.2 Após um gol a favor da posição, fecho ou não fecho?

• Em caso de ainda não ser consistente, não possuir muita experiên-
cia no mercado, feche a posição sempre, analisa novamente, ou digere o 
red e anote-o. É muito mais fácil analisar o jogo e o mercado fora da 
posição, pois cada tick que perde lhe deixará mais conectado com o din-
heiro, o deixando desconfortável, do que com a partida, com a leitura de 
jogo;
• Após levar um gol você fica emocionalmente desconfortável? Se 
sim, diminua a sua stake para continuar trabalhando;
Em caso de trader mais experiente ao verificar que estava claro que a 
equipe que levou o gol estava em cima, prestes a marcar, é possível, 
inclusive, reforçar a posição.
• Após um gol, considere um novo jogo.
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4.3 Quando é meu stoploss, como o identifico?

• Por padrão o stoploss pode ser de 15%;
Em odds menores o stoploss deve ser menor, pois se bater 15% de red 
alguma coisa o trader deixou de perceber. O stoploss em odd baixar não 
valem a pena pois há ocasiões onde um gol não pagará o que você pode 
perder.
• Em odds maiores o stoploss pode ser maior, pois o valor que um 
gol lhe parará valerá a pena deixar correr um pouco mais sua stake.
O stoploss não serve para deixar sua stake correr até ali, mas sim para 
lhe avisar que algo errado você fez, ou que o mercado está indo contra 
você. Hora que bater, feche a posição.

 5.   LAY AO PIOR TIME EM CAMPO

5.1 Condições

• Não há necessidade do time favorito criar chances claras de marcar 
o gol;
• Precisamos achar oportunidades em que a equipe que faremos lay 
tenha suas chances anuladas;
• Não há a necessidade de acontecer o gol para que tenha lucro;
• Prejuízo só virá se tomar um gol contra a posição;
• Paga menos, porém o risco é menor.

6. QUEM FAZ LAY GANHA MENOS DINHEIRO?

• Não, pois apesar de pagar menos os riscos são reduzidos;
• Ao passo que em posições back, você precisará fechar a posição em 
red, em posições em lay se tiver que fechar a posição, fechará em green;
• O back costuma te dar um red ao levar um gol contra a posição é 
maior do que o os reds ao tomar um gol em posições em lay.
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7. DEFINA AS PARTIDAS QUE ENTRARÁ EM BACK E 
PARTIDAS QUE ENTRARÁ EM LAY

• Ao construir um método sólido, ou faça lay, ou faça back, não mis-
ture seus métodos durante uma partida.

8. DIVISÃO DE FAVORITISMO

• Levar em consideração fazer lay em superfavoritos, favoritos, jogos 
equilibrados e underdogs;

8.1 Defina seu range de odds para trabalhar

• Trabalhar lay em odds 1.50 é completamente diferente de tra-
balhar com odds 6, 7, 10…
• Não dá para usar a mesma leitura de jogo;
• Não dá para usar a mesma stake;
• O green não é o mesmo;
• O red não é o mesmo;
• Procure o range de odds que se adapte mais ao seu perfil.

 SUGESTÃO

Quem não possui muito tempo para fazer trading esportivo, a sugestão 
é procurar jogos para fazer lay, pois será muito mais fácil para encontrar 
jogos com esse padrão.

9. STAKES

• Pode utilizar um formato de trabalho, onde caso a odd no lay seja 
muito alta, ou em back muito baixa que estejam dentro do padrão, 
expondo não mais do que 5%. 
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9.1 Vale a pena colocar mais dinheiro quando te paga menos, ou 
quando o padrão é muito claro?

• Depende da gestão de banca; 
• Se estiver dentro da sua gestão em que definidas situações você 
possa ter mais de uma stake no mercado; 
• Evite fazer esse aumento de stake evite fazer entradas com valores 
maiores, independente da leitura;
• Pode valer a pena.

9.2  Redução da stake.

• Entrar com a stake cheia de reduzir
• Intuito de reduzir sua exposição;
• Controlar o psicológico caso vier o red, não será com tanta agres-
sividade.

9.3 Como definir o valor da stake

• Seu conforto dentro do mercado;
• Sua tranquilidade para fechar uma posição em red;
• Saudável a longo prazo;
• Sugestão de 5% podendo variar em situações definidas de back 
em odds baixas, ou lay a odds altas;

9.4 Vale a pena colocar mais dinheiro quando te paga menos, ou 
quando o padrão é muito claro?

• Pode ser interessante, mas..
• Estará dentro do mercado em situações que não estará com a 
stake cheia e pegará o gol apenas com uma parte;
• Pode levar abrir posições sem os critérios de leitura de jogo atingidos.
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10. LEITURA DE JOGO

• Sem posse de bola;
• Não realizar contra-ataques;
• Que a equipe adversária realize ataques e finalizações, em busca 
de um bônus que um gol trará;
• É muito mais fácil enxergar que uma equipe não está bem do que 
uma que irá marcar o gol e ganhar a partida.

11. FATOR TEMPO

11.1  Vale a pena trabalhar os dois tempos em lay?

• Sim, diferente do back, aqui o mercado pode se movimentar a 
todo momento;
• A diferença para cada minuto de jogo é o tamanho do red que irá levar;
• Para trabalhar em qualquer tempo de jogo é necessário fazer a 
gestão de stake e ir realizando as reduções de sua stake para alinhar 
conforme o fator risco x recompensa, pois quanto mais tempo passado 
mais rápido te paga, porém mais rápido e pesado pode te levar.

  SUGESTÃO

Se o trader não tem experiência, não seja consistente, é aconselhável 
que não se trabalhe em lay à superfavoritos até os 15 minutos do pri-
meiro tempo, pois o mercado apresenta grande respeito por essas equi-
pes e as odds tendem a não se movimentarem em direção a 1000.

11.2  Aplicar a leitura de jogo levando em consideração o tempo de 
jogo.

• Levar um gol de uma equipe em que o trader está em lay pode 
levar 100% da stake caso esteja no final da partida, podendo ser pratica-
mente um red no under limit;
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12. O que fazer depois de entrar no mercado?

• Sempre estar verificando a leitura de jogo;
• Sempre estar verificando a sua gestão

12.1  Se tomar um gol no primeiro tempo?

• Red em média de 35%;
• Se a equipe continuar jogando mal o mercado já terá uma descon-
fiança;
• É mais seguro sempre fechar a posição;
• Não criar falsas expectativas. Se essa equipe não demonstrar que 
irá sofrer o empate, feche a posição.

12.2  O que fazer se pegar um gol em lay?

• É possível deixar aberto, pois se tomar outro gol, o trader não en-
trará em red. Provavelmente ainda estará poderá fechar em green!
• Se pegar um gol em lay a equipe favorita, feche a entrada, pois pos-
sivelmente já lhe pagará muito bem e não correrá o risco de tomar um gol.

13. O QUE É MELHOR BACK AO FAVORITO, OU LAY AO 
PIOR TIME EM CAMPO?

• Não existe um melhor do que o outro.
• Para cada perfil uma estratégia pode ser melhor.
• Pense nos fatores positivos e negativos de cada uma das estraté-
gias e veja o que mais sentido para você 

Esta aula está disponível neste link:
bit.ly/bootcamplive5
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