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Apresentação

Com quatro times na Série A em 2020 e outros seis na Série B, a região 
Nordeste vem se consolidando como uma das forças representativas 
do futebol brasileiro. 

E, é inegável, à medida em que cresce o interesse dos torcedores pelo 
esporte e pelos seus times, aumenta também as possibilidades de 
um mercado que está em franca expansão pelo país: o das apostas 
esportivas.

A relação entre futebol e apostas sempre foi muito íntima. Qual o 
torcedor fanático do River (PI) que nunca desafiou o colega apaixonado 
pelo rival Flamengo (RI) e apostou que seu time venceria o clássico do 
próximo domingo? O mesmo para os torcedores do ABC e do América 
(RN), ou para aficionados do Sergipe e do Confiança.

A arte de ”betar” (expressão do mundo das apostas que tem o mesmo 
significado que apostar) está inserida na vida do amante do futebol - 
no mundo como um todo, no Nordeste brasileiro em especial. E esses 
torcedores, cada vez mais, têm buscado conhecer a infinidade de 
oportunidades que as casas de aposta têm oferecido.

Como todo começo de caminhada, esse processo passa por algumas 
fases. É preciso conhecer o terreno por onde se está pisando - ou 
apostando. Afinal, se a aposta agora é ”na vera”, é importante saber 
onde e como investir seu dinheiro.

O Guia do Apostador do Nordeste, como o próprio nome sugere, surge 
como um norte para aquele torcedor que conhece pouco (ou nada) 
sobre as apostas esportivas e pretende dar os primeiros passos com 
alguma segurança.

Aqui, serão apresentados de maneira didática alguns conceitos básicos 
para que o apaixonado por futebol possa fazer suas apostas com 
segurança e sabendo o que está fazendo. Seja na Copa do Nordeste, 
nos Estaduais ou em qualquer outra competição. 

Bom proveito, boa leitura a todos e bons greens!
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Como apostar online

Para começar a apostar nos jogos da Copa do Nordeste, a primeira coisa 
que você precisa aprender é como funciona um site de apostas. Para isso, 
vamos usar como exemplo a Sportingbet, uma das casas de apostas mais 
conhecidas do Brasil, até mesmo em função das propagandas em canais 
esportivos.

O primeiro passo, claro, é ter uma conta em um site de apostas. No caso da 
Sportingbet, isso é feito facilmente de maneira online, assim como outros 
tipos de cadastro na internet. Veja, a seguir, como realizar esse processo.
Como criar conta em uma casa de apostas?
O cadastro nos sites de apostas seguem um modelo semelhante, de modo 
que, ao aprender como criar conta na Sportingbet, você não terá dificuldade 
em replicar no seu site de apostas favorito.

O primeiro passo, claro, é acessar o site da SportingBet. Feito isso, no 
topo direito da plataforma, você encontrará um botão “registre-se agora”. 
Sinalizamos ele em vermelho na imagem abaixo, visando facilitar a sua 
identificação.

Feito isso, basta você preencher os dados solicitados pela SportingBet no 
ato de criação da sua conta. Tudo começa com a informação do seu e-mail 
e a criação de uma senha de acesso, sendo que esta segunda informação 
precisa respeitar os seguintes critérios:

•Ter ao menos uma letra
•Ter ao menos um número
•A senha deve possuir entre 6 e 20 caracteres
•Caracteres especiais (como ” ou %, por exemplo) são proibidos
•Partes do seu nome ou do e-mail também são proibidos como medida de 
segurança

Na sequência, você deve preencher dados básicos da sua identificação: 
nome, sobrenome e CPF. Lembrando que, no caso do documento, você 
precisará depois confirmar os seus dados antes de realizar transações 
financeiras.
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Assim que tudo estiver preenchido, basta você clicar em “abrir minha conta”, 
o botão verde ao final da imagem anterior. Pronto! Sua conta na SportingBet 
já está criada e você pode começar a apostar na Copa do Nordeste.
Como apostar online na Copa do Nordeste?
Com a conta criada, você precisa ter saldo na sua conta da Sportingbet 
para poder apostar. O depósito pode ser feito de várias formas como boleto 
bancário, transferência bancária, AstroPay Card ou EcoPayz.

 
Agora sim, podemos buscar as melhores oportunidades de apostas na 
Copa do Nordeste. E, como veremos a seguir, apostar online em esportes é 
muito fácil. A primeira etapa consiste em escolher uma partida. Nas casas 
de apostas, existe (quase sempre) um menu na lateral esquerda que facilita 
a localização das partidas e das modalidades esportivas. Você pode usá-
lo para filtrar por futebol e, posteriormente, selecionar um jogo da sua 
preferência.
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Apenas para exemplificar esse processo, vamos encontrar uma partida do 
Campeonato Italiano entre Chievo x Roma. Bastou usar o menu lateral para 
encontrarmos as principais competições de futebol, como a Série A da Itália. 
Veja, na imagem abaixo, que a nossa partida é a primeira da lista.

 

Estamos quase terminando! O próximo passo é clicar no jogo para abrir 
todos os mercados disponíveis para a nossa aposta. Veja, a seguir, que a 
própria casa de apostas se encarrega de apresentar todos na tela do jogo 
que selecionamos anteriormente.
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Agora é fácil! Basta você escolher a sua aposta e clicar nela. A seleção mu-
dará de cor, como fizemos na próxima tela com a escolha de uma aposta a 
favor da Roma.

 

Por fim, basta informar o valor que você deseja apostar e confirmar o seu 
investimento.

 
Mas, afinal, quanto nós podemos lucrar com uma aposta? Isso vai depend-
er das suas odds, algo que explicaremos no próximo tópico deste guia.
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O que são as odds?

No final do tópico anterior, nós deixamos um print de uma aposta feita 
na Sportingbet no duelo entre Chievo x Roma. Vamos rever essa imagem 
para explicar melhor sobre as odds e as informações que elas nos trazem.

Repare que, neste caso, nós temos então as seguintes cotações para cada 
resultado do mercado 1x2 (vencedor da partida):

Chievo: 5.50
Empate: 4.10

Roma 1.60

Esses números são o que chamamos de odds (probabilidades). Elas nos 
trazem duas informações importantes: probabilidade percentual do resul-
tado e qual o nosso potencial lucro com a aposta.

Vamos entender cada um deles.
Calculando a probabilidade do resultado
Para encontrar a probabilidade percentual de um resultado, nós precisa-
mos apenas dividir o número 1 (um) pelas odds apresentadas. Ou seja, o 
cálculo é feito com a seguinte fórmula:

Probabilidade (%) = 1 / Odd

Vamos então encontrar as probabilidades de cada resultado para esse 
jogo entre Chievo x Roma?

Chievo = 1 / 5,50 = 0,1818 = 18,2%
Empate = 1 / 4,10 = 0,2439 = 24,4%

Roma = 1 / 1,60 = 0,625 = 62,5%

Ou seja, já temos uma primeira informação relevante aqui: a Roma é con-
siderada amplamente favorita para a partida. Segundo as probabilidades 
do site de apostas (Sportingbet), a chance de vitória do visitante é de 
62,5%. Enquanto isso, o mandante da partida, o time do Chievo, teria ape-
nas 18,2% de chances de vitória.
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Calculando o nosso potencial lucro com a aposta

A segunda informação relevante que as odds nos oferecem está no po-
tencial retorno com uma aposta. E, novamente, temos um cálculo simples 
para encontrar esse lucro:

Lucro = Valor apostado x (Odd - 1)

Vamos simular uma aposta na Roma, com odds de 1.60. Veja abaixo qual 
seria a nossa oportunidade de ganho supondo uma aposta com R$50.

Lucro = 50 x (1,60 - 1,00) = 50 x 0,60 = 30

Ou seja, essa nossa aposta pode nos gerar um lucro de R$30 caso seja 
vencedora. Isso representa uma rentabilidade de 60% do nosso investi-
mento. Lembrando que, além desse lucro, o dinheiro investido também é 
devolvido.

E se a nossa aposta fosse no Chievo? Vamos novamente calcular o nosso 
lucro.

Lucro = 50 x (5,50 - 1,00) = 50 x 4,50 = 225

Repare que, ao apostar na zebra, o nosso lucro potencial é muito maior. 
Temos a oportunidade de ganhar R$225. O problema é que esse resulta-
do é extremamente improvável. Portanto, o potencial ganho das apostas 
refletem também a probabilidade percentual do resultado.

Em resumo, temos a seguinte regra:

● Quanto maiores as odds, mais improvável é o evento. Contudo, tam-
bém maior a recompensa em caso de acerto.
● Quanto menores as odds, mais provável é o evento. Contudo, a rec-
ompensa pelo acerto da aposta será menor.

E você nem precisa se preocupar em fazer esse tipo de cálculo a cada 
aposta. Veja mais uma vez o nosso cupom de aposta na Roma. Observe 
como, após inserir a aposta de R$50, o próprio site já informa um retorno 
de R$80 (que, descontados os R$50 que já eram seus, resultam exata-
mente no lucro de R$30).
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Como as casas de apostas lucram?

Se você é um pouco mais curioso, talvez tenha somado as probabilidades 
encontradas apenas como verificação de que temos realmente um total 
de 100%. No entanto, essa soma supera o valor, certo? Vamos fazer essa 
conta juntos:

Probabilidade total = 18,2% + 24,4% + 62,5% = 105,10%

Esse valor de 5,10% que supera a probabilidade máxima é a margem de 
lucro que as casas de apostas incluem nas suas cotações. Ou seja, elas 
garantem assim que ganham dinheiro com qualquer resultado. Ou você 
pensou que elas corriam risco de perder dinheiro em uma partida?

O problema dessa margem é que apresenta probabilidades maiores do 
que as reais. Em outras palavras, temos então um cenário em que as odds 
tendem a pagar menos do que o justo. E o desafio do apostador é justa-
mente vencer as probabilidades, buscando apostas em que a chance de 
ganho é maior do que as cotações sugerem.
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Dicionário das apostas

Antes de seguirmos com o nosso guia, julgamos importante compartilhar 
alguns dos termos mais comum e particulares das apostas esportivas. 
Sabemos que, no começo, os nomes técnicos podem gerar uma boa 
confusão. Para evitar esse problema, vamos então conferir um rápido 
dicionário das apostas esportivas.

1x2: é o famoso mercado do vencedor da partida. Também é chamado de 
Mercado das Probabilidades ou Match Odds. O número 1 representa o time 
mandante, enquanto que o número 2 representa o time visitante.

All Win: estratégia muito usada por iniciantes de apostar o valor total da 
banca em uma única partida. Não é uma atitude recomendável: caso a 
aposta dê errado, você perde todo o valor da sua banca.

Aposta simples: é uma aposta individual. Caso você acerte, ela será paga 
como ganha. Caso você erre, a casa de apostas fica com o dinheiro investido.

Aposta múltipla: é uma aposta feita com mais de uma seleção. Para que ela 
seja vencedora, todas as apostas feitas precisam ser vencedoras. Também é 
chamada de aposta combinada.

Back: termo mais utilizado no trading esportivo, significa uma aposta a 
favor de um determinado resultado.

Bad run: “corrida ruim”, em tradução literal, representa uma sequência de 
apostas perdidas, gerando um resultado negativo. Embora não desejada, 
todos os apostadores passam por ela uma hora ou outro. É normal e você 
precisa saber como lidar com esse tipo de situação.

Bankroll: é o nome técnico, em inglês, da sua banca de apostas. Ou seja, o 
valor que você decidiu separar para apostar.

BTTS: abreviação para Both Teams To Score (ambos os times marcarão gols, 
em português). É o popular mercado de Ambas Marcam.

Cantos: é o mercado de escanteios. As apostas valem para o número de 
escanteios (cantos) de uma partida, sem importar o número de gols do jogo.

Correct Score: é o nome do mercado de placar exato de uma partida. É 
uma aposta de alto risco, considerando que é necessário acertar o número 
de gols de cada time, além do vencedor (ou se o jogo terminará empatado).
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DNB: significa Draw No Bet (Empate Anula Aposta, em português). Nesse 
mercado, caso a partida termine empatada, a sua aposta será devolvida.

Freebet: é o nome dado para uma aposta sem riscos. Ela é oferecida, 
geralmente, como bônus por alguns sites de apostas. É possível criar uma 
freebet com uma aposta contrária a sua inicial, dependendo do cenário do 
jogo, abrindo mão de parte do seu lucro.

Forma: é o nome dado para os resultados obtidos por uma equipe em um 
determinado período. Analisa os placares de vitória, empate ou derrota, 
assim como os seus adversários.

FT: é o Final Time. Em tradução literal, significa primeiro tempo. Apostas 
nos mercados FT valem para o resultado final de uma partida.

Gestão de banca: é o nome dado para o gerenciamento do seu capital, que 
deve ser dividido em várias partes para reduzir os riscos de perdas. A cada 
parte dá-se o nome de unidade.

Handicap: o mercado de Handicap é aquele em que damos uma vantagem 
(Handicap Positivo) ou desvantagem (Handicap Negativo) para as equipes. O 
objetivo é equilibrar o jogo, encontrando odds mais atrativas e descartando 
o resultado do empate.

HT: é o Half Time. Em tradução literal, significa primeiro tempo. Apostas nos 
mercados HT valem apenas para os primeiros 45 minutos.

Juice: o juice é o nome dado ao método das casas de apostas aplicarem sua 
margem de lucro em uma cotação, como vimos no capítulo anterior deste 
guia.

Lay: termo mais utilizado no trading esportivo, significa uma aposta contra 
um determinado resultado.

Live: é o nome dado para as apostas feitas “ao vivo”, enquanto os jogos 
acontecem.

Must Win: outro termo em inglês muito comum nas apostas, o must 
win significa a necessidade de vitória de uma equipe. É um fator muito 
importante na determinação das odds de uma partida.

Odds: são as probabilidades de um evento esportivo. Representam a chance 
percentual do resultado acontecer, além de apresentar o nosso potencial 
lucro com a aposta.
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Over: representa “mais de” nos mercados de apostas. No mercado de gols, 
por exemplo, significa que uma partida terá mais do que uma quantidade 
específica de bolas na rede, a depender da linha apostada. É a aposta 
contrária ao Under.

Shape: é um termo em inglês utilizado pelos apostadores profissionais para 
avaliar o desempenho de uma equipe. Diferente dos resultados (forma), 
aqui vale a observação de como a equipe vem jogando.

Tips: são dicas de apostas. Geralmente são recomendadas por apostadores 
experientes e possuem o objetivo de ajudá-lo a encontrar as melhores 
oportunidades. Você não é obrigado a apostar nos mesmos resultados se 
não concordar com a sugestão.

Under: representa “menos de” nos mercados de apostas. No mercado 
de gols, por exemplo, significa que uma partida terá menos do que uma 
quantidade específica de bolas na rede, a depender da linha apostada. É a 
aposta contrária ao Over.

Unidade: é uma pequena parte do capital destinado para a sua banca de 
apostas esportivas. Recomenda-se que uma banca seja dividida em pelo 
menos 50 unidades.

Win Rate: significa taxa de acerto. É a quantidade percentual mínima de 
apostas que devem ser vencedoras para você ser lucrativo de acordo com 
a sua odd média.
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Principais mercados nas apostas em futebol

Quando somos introduzidos ao mundo das apostas esportivas, muitas 
vezes não nos damos conta da incrível gama de possibilidades que nos é 
oferecida pelas casas.

É muito comum, no início da trajetória, imaginar que uma aposta em um 
jogo envolvendo Náutico x Sport, por exemplo, se resume a definir quem 
será o vencedor ou se a partida terminará empatada. E, sem dúvida, essas 
são as opções mais conhecidas.

Porém, qual não é a surpresa para muitos iniciantes quando descobrem que 
as possibilidades vão muito além do famoso 1X2, ou moneyline, ou ainda 
mercado das probabilidades, como é conhecida a opção em que, sim, se 
aposta em quem vai vencer a partida.

Vamos continuar utilizando um hipotético jogo entre Náutico x Sport para 
exemplificar. Nesta partida, ao entrar na casa de apostas favorita, além 
do mercado principal (o 1X2), o apostador vai perceber que existem vários 
outros disponíveis, como Chance Dupla ou Empate não tem Aposta (Draw 
no Bet), por exemplo.

Não se preocupe se você não conhece esses mercados. Eles serão explicados 
mais detalhadamente nos próximos capítulos deste ebook. O importante 
aqui é você saber que existem diversas possibilidades à sua disposição e, 
principalmente, quais são elas.

Saindo especificamente do resultado da partida, outra opção bastante 
popular entre os apostadores é o mercado de gols. Aqui, conforme veremos 
adiante, neste caso pouco importa quem vai vencer o jogo, o foco está na 
quantidade de vezes que as redes vão balançar ao longo da partida.

Ainda dentro do mercado de gols, existe uma opção extremamente popular 
e muito utilizada: o “ambas marcam”. Aqui, como o próprio nome sugere, 
você não aposta em quantos gols Náutico e Sport irão marcar no jogo, mas 
se as duas equipes vão ou não balançar as redes - independente de quem 
vença ou quantos gols aconteçam.

Por fim, ainda entre os mercados mais populares, mas que requer um 
conhecimento um pouco mais avançado, está o handicap asiático. Também 
temos mais adiante um capítulo falando especificamente sobre este tema.
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Como apostar no mercado 1X2

Todo apaixonado por esportes, em meio a discussões futebolísticas com 
amigos torcedores de outros times, em algum momento, já deve ter feito o 
desafio: “aposto que meu time vai vencer este jogo no domingo!”. 

Esta modalidade de aposta - escolher quem vai vencer um jogo -, tão comum 
na rotina do torcedor, não é a mais conhecida apenas de maneira informal, 
é também a mais tradicional dentro das mais diversas casas de apostas.

Nas bookies, a nomenclatura desse mercado (o de apostar em quem vai 
vencer o jogo) varia muito, podendo ser conhecido como 1X2, moneyline 
(ML), mercado das probabilidades ou, simplesmente, resultado da partida.

O primeiro passo para apostar no 1X2 é, por óbvio, decidir qual jogo vai 
merecer seu investimento. Vamos supor que você analisou toda uma rodada 
da Copa do Nordeste e definiu que irá investir em Fortaleza x Vitória, por 
exemplo.

O mercado 1X2 oferece os seguintes odds (ou cotações):

Fortaleza - 1.65
Empate - 3.80
Vitória - 5.25

Perceba que, como o Fortaleza é favorito para vencer o jogo, suas odds são 
mais baixas, consequentemente, o retorno em caso de vitória é menor. Já 
o lucro em caso de aposta no Vitória - e ele vença o encontro - será muito 
maior. 

Abaixo, vamos mostrar qual seria o retorno possível com uma aposta de 100 
reais nas opções disponíveis. Para encontrar o lucro de uma aposta caso ela 
seja vencedora basta aplicar uma simples fórmula: Valor Apostado x (odd 
-1) = Lucro.

Vamos aplicar a fórmula no exemplo acima:

Fortaleza - 100 x (1,65 - 1) = 100 x 0,65 = 65 reais
Empate - 100 x (3,80 - 1) = 100 x 2,80 = 280 reais
Vitória - 100 x (5,25 - 1) = 100 x 4,25 = 425 reais
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Traduzindo:

Uma aposta de 100 reais no Fortaleza, com odds de 1,65, caso seja ganha, o 
lucro será de 65 reais. 

Se a aposta for no empate e ele ocorra, os ganhos serão de 280 reais. 

Por fim, se a aposta vencedora for no Vitória, o retorno será de 425 reais.

Vamos descobrir agora como apostar em outros mercados disponíveis.

Como apostar no Dupla Chance

Conforme já vimos, as possibilidades do apostador durante um evento de 
futebol vão muito além do mercado 1X2, ou seja, de indicar quem será o 
vencedor do encontro.

Por vezes, até acreditamos que um time possui mais chances de vitória, 
mas nossa confiança neste sentido não é completa e buscamos alguma 
segurança. Ou, ao contrário, imaginamos que uma equipe pode ter 
dificuldades para vencer um jogo, mas na nossa análise percebemos que 
dificilmente ela será derrotada.

Justamente para situações como estas, em que se pode apostar com mais 
segurança, as casas de apostas disponibilizam o mercado Dupla Chance 
(ou Chance Dupla, ou mesmo Dupla Possibilidade, dependendo da bookie).

O Dupla Chance é um mercado cujo nome é auto-explicativo: nele, o 
apostador tem duas possibilidades para vencer uma aposta. Pode ser na 
vitória ou empate de algum dos times - com a aposta sendo perdida apenas 
se o outro time vence; ou na vitória das duas equipes - com a aposta sendo 
perdida em caso de empate.

Parece mais fácil de ganhar a aposta, não é verdade? E, de fato, é mais fácil. 
Por isso mesmo, porém, este mercado paga menos, oferece lucros menores 
que o mercado das probabilidades - onde apenas um resultado está a favor 
do apostador.

Vamos exemplificar utilizando um hipotético confronto envolvendo o 
Confiança e o ABC. Para este evento, o mercado das probabilidades oferece 
as seguintes cotações:
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Confiança - 2.00
Empate - 3.30

ABC - 3.80

O mercado mostra o Confiança como favorito, mas o apostador quer fazer 
uma aposta mais segura e procura a opção no Dupla Chance. Temos então:

Confiança ou Empate - 1.33
ABC ou Empate - 1.72

Confiança ou ABC - 1.25

Aqui, temos uma situação bem mais confortável, pois apostando na opção 
Confiança ou Empate, a aposta será perdida apenas se o ABC vencer o jogo. 
Porém, a segurança tem um preço. Se a vitória simples do time sergipano 
tem uma odd de 2, o DC traz uma cotação de 1.33. 

Para entender o retorno que cada opção oferece em uma aposta de 100 
reais, vamos recorrer àquela fórmula utilizada no item anterior - Valor 
Apostado x (odd -1) = Lucro:

Confiança ou Empate - 100 x (1.33 - 1) = 100 x 0.33 = 33 reais.
ABC ou Empate - 100 x (1.72 - 1) = 100 x 0.72 = 72 reais

Confiança ou ABC - 100 x (1.25 - 1) = 100 x 0.25 = 25 reais

Ou seja, através desse exemplo podemos comprovar uma máxima de todos 
os investimentos - não apenas esportivos: quanto maior o risco, maiores os 
ganhos possíveis; quanto menor o risco, menores os ganhos possíveis. 

O que não significa dizer que apostas no Dupla Chance são necessariamente 
ruins e apostas no mercado de Probabilidades são necessariamente boas, 
e vice-versa. Cada apostador deve analisar os jogos e compreender quais 
riscos valem a pena correr no evento escolhido.

Como apostar no Empate não tem Aposta

Assim como no Dupla Chance, o mercado de Empate não tem Aposta - 
ou Draw no Bet (DNB) - é também auto-explicativo: nele, o investidor vai 
indicar quem ele acredita que vai vencer o jogo, sem a possibilidade de 
colocar seu dinheiro no empate.

Estamos falando de mais uma opção muito popular no meio das apostas 
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esportivas e que tem outra similaridade em relação ao Dupla Chance, 
uma vez que ele também oferece uma certa proteção ao apostador, em 
comparação com as apostas no 1X2.

A diferença é que, enquanto no DC o apostador pode ter uma aposta ganha 
com o empate, dependendo da escolha feita, no DNB, caso o evento termine 
empatado a aposta será devolvida - como diz o nome, com o empate, não 
tem aposta.

Este é um tipo de mercado muito utilizado quando se acredita que o 
evento tem um time melhor, com mais chances de vencer, mas, além de 
uma proteção caso a vitória não venha, o apostador busca também odds 
melhores que as oferecidas no Dupla Chance.

No que se refere às odds, o mercado DNB se encontra numa posição 
intermediária entre o 1X2 e o Dupla Chance. Ou seja: as cotações não são 
tão boas quanto as do mercado das probabilidades, mas são superiores as 
do DC.

Vamos exemplificar utilizando um hipotético jogo entre Sampaio Corrêa 
contra Campinense. 

No mercado das probabilidades, este jogo ofereceria as seguintes cotações:

Sampaio Corrêa - 2.10
Empate - 3.00

Campinense - 4.00

No Dupla Chance, o favoritismo do Sampaio Corrêa ficaria ainda maior e as 
cotaçoes apareceriam com:

Sampaio Corrêa ou Empate - 1.22
Sampaio Corrêa ou Campinense - 1.36

Empate ou Campinense - 1.66

O mercado aponta o Sampaio Corrêa como favorito. O apostador concorda, 
mas não se sente confortável em fazer uma aposta na vitória do time 
maranhense.  E vê como muito baixas as cotações oferecidas pelo DC. 

Busca-se então o Empate não tem Aposta, que oferece:

Sampaio Corrêa - 1.44
Campinense - 2.62

Aqui, percebe-se como a odd do Sampaio Corrêa é menor que a oferecida 
no mercado 1X2. Porém, maior que a disponível no Dupla Chance. 
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Levando em conta um investimento de 100 reais, vejamos como ficariam os 
ganhos do apostador neste mercado. Lembrando a fórmula Valor Apostado 
x (odd -1) = Lucro:

Sampaio Corrêa - 100 x (1.44-1) = 100 x 0.44 = 44 reais
Campinense - 100 x (2.62 - 1) = 100 x 1.62 = 162 reais

Lembrando que, no DNB, a empate não está disponível, por isso apenas 
duas opções de aposta. Caso o jogo termine empatado, os 100 reais voltam 
para a conta do apostador.

Como apostar em over/under gols

Como já se deve imaginar, apesar de os mercados envolvendo o resultado 
da partida - como o 1x2, dupla chance e o DNB - sejam muito populares, 
também é possível realizar apostas cuja possibilidade de ganhos independe 
de quem vai vencer o evento. Não resta dúvidas de que, neste sentido, o 
mercado de gols está entre os mais requisitados.

São várias as situações às quais, em geral, busca-se realizar uma aposta em 
gols. Isso pode ocorrer quando um jogo tende a ser muito equilibrado, onde 
é difícil prever quem será o vencedor, no entanto com uma tendência para 
que haja muitos - ou poucos - gols, por exemplo. 

Ou quando acredita-se em uma vitória por muitos gols de um time e a casa 
de apostas oferece cotações mais atrativas no mercado de gols do que no 
1X2. São diversas as situações possíveis e cabe a cada apostador, a partir de 
sua análise, definir qual o melhor mercado para investir.

No over/under gols o apostador possui duas opções para sua aposta. O jogo 
vai ter mais gols (over) que a linha escolhida ou menos gols (under) que a 
linha escolhida. 

As linhas referidas acima são as faixas de aposta disponíveis pelas casas. No 
caso de gols, podem ser over ou under 0.5, 1.5, 2.5, entre outras - sendo esta 
última a mais comum.

Para ficar mais claro, vamos exemplificar com um jogo envolvendo CSA 
e CRB. Neste jogo, as casas de apostas estão acreditando num jogo com 
menos de 3 gols, por isso as cotações estão assim:

Over (Mais) 2,5 - 2,05
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Under (Menos) 2,5 - 1,75
Perceba que as possibilidades aparecem com um 0.5 incluídas, o que 
impede um evento de terminar empatado. Assim, se o apostador acredita 
que um jogo vai ter menos de 3 gols, escolhe o under 2,5. Nesse caso, a 
aposta será vencedora se o jogo terminar 0x0, 1x1, 1x0 ou 2x0, independente 
de quem vença.

Se, por outro lado, imaginar que a partida terá 3 ou mais gols, então a aposta 
é no over 2,5. Assim, não importa que ganhe o jogo, a aposta será vencedora 
caso o evento termine 2x1, 2x2, 3x0, 3x1, etc.

No jogo envolvendo CSA e CRB, vamos ver como ficariam os ganhos com 
uma aposta de 100 reais em cada uma das opções:

Over 2,5 - 2,05
Under 2,5 - 1,75

Usando a fórmula para calcular o lucro, temos: 

Over 2,5 - 100 x (2.05 - 1) = 100 x 1.05 = 105
Under 2,5 - 100 x (1.75 - 1) = 100 x 0.75 = 75

Como a expectativa é de que aconteçam poucos gols no jogo, o retorno 
para o under 2.5 é menor que o lucro esperado para o over 2.5.

Como apostar nos “handicaps asiáticos”

Além dos tradicionais 1x2, Dupla Chance, DNB e Over/Under, tem outro 
mercado muito utilizado nas apostas esportivas. Esse é o handicap asiático, 
um mercado caracterizado por ter as maiores odds do mercado, outorgando 
uma grande vantagem ao apostador. Uma das peculiaridades do handicap 
asiático é que não existe a aposta no empate, nele podemos apostar no 
time A ou no B, mas sem apostar no empate. 

A principal vantagem do handicap é que nele podemos encontrar odds 
mais altas do que em um 1x2, obtendo assim mais possibilidades de aposta. 
Com ele, podemos  apostar em um favorito com odds maiores. Mas claro, 
como tudo isso tem um preço, no caso do handicap asiático, esse preço é 
“tirar” alguns gols do time favorito, ou seja, ele começa em desvantagem. 

O mercado do handicap asiático também pode ser utilizado para se apostar 
na zebra de forma mais confortável. Ou seja, apostar neles iniciando com 
uma vantagem no jogo, assim, caso a zebra obtenha um bom resultado, 
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obteremos uma aposta vencedora. 

Vamos conferir um exemplo, além de uma tabela com todos os handicaps 
possíveis, para que você consiga entender eles.

Vejamos as odds de Ceará contra Campinense no mercado 1x2 

Ceará - 1.50
Empate - 4.50

Campinense - 5.75

Agora a linha de handicap para esse jogo.

Ceará (-1) - 1.91
Campinense (+1) - 1.99

Como podemos ver, aqui temos o handicap -1 para o Ceará, ou seja, o Ceará 
precisa vencer esse jogo por mais de 1 gol para que nossa aposta seja 
vencedora. Caso vença por um gol,  nossa aposta é devolvida, por fim, em 
caso de empate ou derrota, nossa aposta é perdedora.  

Agora, veja aqui a tabela completa.
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São muitas possibilidades de mercado, é no início vai parecer complicado, 
mas veja com calma e não hesite em perguntar em caso de dúvida, é 
importante que você entenda esse mercado para conseguir extrair lucro 
nas apostas esportivas.

Apostas in live - ao vivo 

Até aqui, aprendemos uma série de conceitos relacionados às apostas 
esportivas, e é muito natural que, na maioria das vezes, se associe o que já 
foi dito com bets realizadas antes de o jogo começar - o chamado pré live.

De fato, as apostas pré live são extremamente comuns, e a maioria dos 
investimentos realizados em um jogo de futebol são feitos antes de a partida 
começar. Engana-se, porém, quem pensa que apostar ao vivo - ou in live - é 
uma exclusividade do trade esportivo. Ao contrário, algumas das melhores 
oportunidades para apostas punting aparecem justamente depois de o 
jogo ter começado.

Embora existam alguns punters que só trabalham no pré live e outros 
que só buscam oportunidades ao vivo (uma minoria), uma boa parcela 
dos apostadores lucrativos consegue enxergar oportunidades nas duas 
modalidades de aposta. Tudo isso é feito através de um planejamento.

Em geral, antes de as casas abrirem os mercados de uma partida, o 
apostador faz sua análise e traça o plano a ser seguido. Esse plano pode 
variar, a depender das cotações disponibilizadas.

Vamos a um exemplo:

Num hipotético confronto entre Santa Cruz v Sergipe, dias antes de o jogo 
começar, um apostador analisa o evento para descobrir qual a melhor 
aposta a fazer. Segundo sua avaliação, o ideal é buscar a vitória do time 
pernambucano com odds a partir de 1.80. O problema é que, quando a casa 
disponibiliza o jogo para apostar, as cotações em favor do Santa Cruz estão, 
por exemplo, em 1.57.

O que temos: o apostador acredita que o Santa vence o jogo, mas entende 
que o retorno oferecido é muito baixo. Ele então decide: nada a fazer com a 
odd de 1.57 e vai esperar o jogo começar. À medida em que o tempo passe, 
caso o gol do Santa não aconteça, naturalmente a odd vai subir - uma vez 
que, após o jogo começar, o time terá menos tempo para marcar seu gol e 
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conquistar o resultado. 

Se por volta dos 25 a 30 minutos do primeiro tempo, o Santa não conseguiu 
marcar e, finalmente, as cotações batem 1.80 para o tricolor, a aposta é 
realizada. Neste momento, o punter realiza sua aposta, pois acredita que 
a casa chegou no valor que ele considera justo, ainda que o time tenha 
menos tempo para vencer.

Esta é a lógica por trás das apostas no live. Buscar oportunidades de valor 
que não foram encontradas antes de o jogo começar. 

É claro que, no exemplo acima, o gol do Santa Cruz poderia ter acontecido 
logo no começo do jogo e não haver aposta. É um risco que sempre se corre 
no live. Por outro lado, podia ocorrer de o primeiro gol ser marcado pelo 
Sergipe. E o Dupla Chance Santa Cruz ou Empate ficar com uma cotação 
próxima do 1.80. É quando aparece uma oportunidade por vezes ainda 
melhor: a de ganhar a aposta apenas com o empate do time favorito.

O live é uma ótima oportunidade para potencializar possíveis ganhos nas 
apostas esportivas. Assim como nas apostas pré, não é simples. Mas com 
treino e estudos pode se transformar num ótimo investimento.

Gestão de Banca

Eis um tema que todo apostador iniciante se ainda não ouviu, vai ouvir muito 
falar durante sua trajetória, seja ela de forma recreativa ou profissional. 
Fazer uma gestão de banca de maneira adequada é fundamental para o 
sucesso e a sobrevivência de qualquer um no meio das apostas esportivas.

A gestão de banca nada mais é do que a maneira com a qual o investidor 
vai gerir o dinheiro que possui disponível para realizar as apostas. Não existe 
uma receita de bolo e cada apostador tem seu próprio método de gestão. 

O que existem, muitas vezes, são alguns erros clássicos e muito comuns, 
que quase todos os apostadores cometem em algum momento ao longo 
de sua trajetória (como apostar com valores aleatórios, sem qualquer lógica 
ou gestão definida, ou apostar mais dinheiro que o planejado para tentar 
recuperar uma aposta perdida). Mais adiante veremos alguns desses erros 
mais comuns.

Ainda que não exista uma regra e cada apostador tenha seu próprio modelo 
de gestão, uma das formas mais comuns de gerir uma banca nas apostas 
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esportivas é dividi-la em unidades. 

A partir desse formato, cada unidade equivale a um percentual pré-definido 
de sua banca, e a quantidade de unidades utilizadas para uma aposta 
depende da confiança que se tem naquele evento.

Um exemplo:

Vamos supor que um apostador possui uma banca de 1.000 reais. Ele resolve 
fazer uma gestão de 50 unidades. Isso quer dizer que, para definir o valor de 
cada unidade, ele divide o total de dinheiro que possui na banca (1.000) pela 
quantidade de unidades que pretende trabalhar (50). O resultado dessa 
equação é o valor de sua unidade.

1000/50 = 20

Assim, cada vez que esse apostador for realizar uma aposta com uma 
unidade, o valor utilizado será de 20 reais. 

A quantidade de unidades numa aposta pode variar, de acordo com a 
confiança do apostador no evento. Quanto mais confiança, mais unidades; 
quanto menos confiança, menos unidades.

Obviamente, como já dito, gestão de banca é algo muito pessoal. A gestão 
mais indicada para uma pessoa pode não ser a mais indicada para outra. 
Tem apostador que divide a banca em 50 unidades, outros em 100, outros, 
mais conservadores, em 200. 

O fundamental aqui não é qual será a divisão de banca, nem que método 
será utilizado para gerí-la. O importante é que cada aposta tenha um 
planejamento, e que a gestão que for definida seja cumprida, independente 
de apostas anteriores terem sido ganhas ou perdidas.

Como dissemos mais acima, um erro bem comum de novos apostadores 
é, após uma sequência ruim de resultados, tentar “recuperar” o red e, com 
isso, fugir da gestão. A matemática “recuperar red” mais “fugir da gestão”, 
não raro, costuma levar a quebra de bancas.

Gerir a banca corretamente e seguir o planejamento inicialmente 
realizado é uma tarefa difícil para quem está começando e requer 
disciplina e autocontrole. Quem consegue seguir à risca seu planejamento, 
independente de os resultados iniciais serem bons ou ruins, está dando um 
grande passo para o sucesso nas apostas.

Box - Principais erros na gestão de banca
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1 - Apostar de maneira aleatória, sem definir qual gestao irá colocar em 
prática;
2 - Fazer gestão extremamente agressiva, utilizando percentuais muito altos 
da banca numa aposta. É sempre bom lembrar que bad runs são comuns 
e uma gestão muito agressiva pode proporcionar uma quebra em caso de 
uma sequência ruim;
3 - Aumentar o valor da aposta para recuperar red;
4 - Dar all in. Nenhuma aposta, por mais favorita que seja, está ganha antes 
de o evento encerrar.

Controle Emocional

Uma história comum no meio das apostas esportivas. Um cidadão que 
começou há pouco tempo nas apostas, tinha total convicção de que o Sport 
venceria o Central pelo Campeonato Pernambucano. E assim, apostou mais 
do que sua gestão de banca indicava. Só que o jogo terminou empatado e 
o red não foi bem digerido. Como podia aquela derrota num jogo ganho? 

Em seguida, para “recuperar” o resultado ruim, a mesma pessoa aposta no 
over 2.5 no jogo entre Fortaleza e Caucaia, pelo Cearense, com um valor 
maior que o da bet anterior. Afinal, óbvio, na sua cabeça, que o Fortaleza 
venceria fácil - e por goleada. De fato, venceu com tranquilidade. Mas o 2 x 
0 do placar era insuficiente e um novo red vem para a conta. 

A essa altura, com um enorme percentual da banca comprometido, a 
cabeça já não pensa mais da maneira correta, a gestão já foi para o espaço 
e em pouco tempo acontece o inevitável: a banca está quebrada.

Episódios reais, semelhantes a este exemplo caso fictício, são mais comuns 
do que se imagina. E, em geral, ocorrem devido a uma somatório de erros 
que precisam ser evitados por qualquer apostador - como fugir da gestão 
de banca, apostar de maneira aleatória e agressiva e tentar recuperar um 
red.

O controle emocional é possivelmente uma das características mais 
complexas de ser adquirida no começo da trajetória da maioria dos 
apostadores. Ao mesmo tempo, é muito difícil - para não dizer impossível - 
se ter sucesso neste meio competitivo sem compreender alguns conceitos 
fundamentais, que alicerçam o mindset do apostador, como entender que 
a variância existe e que o importante são os resultados no longo prazo.

O controle emocional nas apostas não surge de uma hora para outra, ele é 
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construído aos poucos. Nos capítulos anteriores, falamos sobre uma série 
de temas que, combinados, ajudam o apostador a ter controle emocional - 
incluído aí conhecer os mercados em que se vai investir e, principalmente, 
realizar uma gestão de banca adequada.

Compreender quais são os erros mais comuns - como exemplificado no 
início do texto - e não cair na armadilha de que as apostas são um caminho 
rápido e fácil para enriquecer é fundamental.

Abaixo, vamos destrinchar um pouco mais alguns tópicos importantes.

Tópicos fundamentais para o controle emocional

Gestão de banca - Já nos aprofundamos sobre o tema em outro capítulo do 
e-book. A relação é simples: uma gestão de banca adequada permite que 
o apostador não entre em tilt e sobreviva em caso de uma bad run - que é 
absolutamente normal de acontecer. 

Bad Run - Sequência ruim que todo apostador, em algum momento, vai 
enfrentar. É fruto da variância nas apostas, ou seja, da lógica que nenhum 
apostador vai ganhar sempre. Existem apostas vitoriosas e perdedoras. O 
importante é que a aposta tenha um valor esperado positivo para que, no 
longo prazo, consequentemente, o apostador seja lucrativo.

Longo prazo - Um dos grandes pecados do apostador iniciante é o 
imediatismo. É tentar recuperar o red de um jogo porque tem uma meta 
diária. A verdade nem sempre é agradável, mas as apostas esportivas não 
funcionam desta forma. É normal que se termine um dia de apostas com 
perdas. Ou uma semana. Até mesmo um mês. Não é o resultado em um 
curto período de tempo que vai determinar se um apostador é lucrativo ou 
não. Paciência é algo necessário. O foco é no longo prazo. Se você tem um 
método testado, que já se provou lucrativo, não há porque se preocupar 
com eventuais resultados ruins. Seguindo o planejamento e a gestão, os 
resultados positivos vão se sobressair. 

Obrigado por chegar até aqui e bons GREENS!
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