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Seja bem-vindo ao Clube da Aposta
Olá, meu amigo ou minha amiga!
É realmente um prazer ver o seu interesse em nosso eBook! Eu espero sinceramente que as
próximas páginas possam lhe trazer um aprendizado prazeroso e divertido desse mundo que
ainda é bastante desconhecido por boa parte dos brasileiros. E olha que em um país tão fanático
pelo futebol como o nosso, era de se esperar mais pessoas interessadas em dar os seus palpites
pelos diversos sites de apostas que temos por aí, não é mesmo? Mas isso será apenas questão
de tempo, não tenho dúvidas. =)
O Clube da Aposta está longe de ser a maior comunidade de apostas que você poderá encontrar
na internet, afinal, temos várias outras espalhadas por aí, e algumas delas são realmente muito
boas e fazem um trabalho muito legal. Porém, sempre nos destacamos por nossa didática
simples e agradável, os textos são bem ilustrados e sempre recheados de exemplos para que
você possa aprender da melhor forma possível. Por isso, se você está começando agora a dar os
seus primeiros passos nas apostas online, eu acredito que você está diante um dos melhores
materiais que você poderá encontrar na internet e, melhor ainda, de graça!

Por que esse eBook é de graça?
Essa é uma pergunta muito boa que nós fazemos questão de te responder. Infelizmente, muitas
pessoas estão gastando o dinheiro que nem sempre elas têm para comprar um material
semelhante a este na internet, sendo que poderiam encontrá-lo gratuitamente se pesquisassem
um pouquinho melhor. Já vi vários ebooks espalhados pela internet, em diversos idiomas e de
preços que variam de simbólicos 5 Euros indo até R$1.000,00! Sei que os autores desses ebooks
tiveram um grande trabalho para montá-los, pois eu senti como é trabalhoso montar um
material de qualidade para que você pudesse ler e aprender nesse exato momento, e acredito
que eles deveriam sim ser remunerados por isso, mas de uma maneira justa e honesta, sem
tentar extorquir o apostador. Às vezes, um apostador iniciante desavisado acaba gastando o
dinheiro que irá lhe fazer falta, alimentado apenas pela ilusão de riqueza fácil, e se depara com
um material básico e empobrecido que dificilmente vai lhe entregar o que havia prometido.
Por isso, percebi que muitas vezes essas pessoas só precisam saber por onde começar, e é
exatamente nisso que iremos te ajudar. Se você já sabe andar de bicicleta, talvez se lembre
daquelas rodinhas de apoio que você utilizava quando ainda estava aprendendo a dar as
primeiras pedaladas. A idéia desse eBook é ser como essas "rodinhas", e assim que você
"aprender a pedalar", já terá um conhecimento sobre apostas muito bem estruturados em sua
cabeça, e a partir daí poderá tomar as melhores decisões se irá se especializar ou não nesse
novo mundo que está prestes a descobrir aqui com a gente.

Então, isso quer dizer que vocês são almas caridosas que não visam
o lucro?
Não, não! Na verdade, nós do Clube da Aposta também temos um curso avançado de apostas e
trading, que você pode conferir no link anterior. É claro que seria ótimo tê-lo com a gente
também nesse curso, mas a nossa vontade é que você possa tomar essa decisão da maneira mais
instruída possível. Portanto, o nosso eBook tem tudo que você precisa para começar, e se ao fim
da leitura e após aplicar todas as técnicas que aprender por aqui, você sentir que quer se
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especializar ainda mais como apostador ou como um trader, estaremos te esperando de braços
abertos e com um conteúdo de bastante qualidade que você irá adorar.
Além disso, nós também conseguimos tirar uma graninha com esse eBook. Quer saber como?
Com a sua ajuda! Calma! Você não vai ter que doar nada. Depois de aprender tudo que você
queria através desse livro, e estiver pronto para se cadastrar nos sites de apostas que
mostramos aqui, sempre que você realizar o seu cadastro através dos banners:

Ou também pelos links e botões que colocamos neste eBook:

Ou nos mesmos banners que se encontram em nosso site, o http://www.clubedaposta.com/,
você estará nos ajudando a manter a nossa comunidade e a criar outros materiais tão bons
quanto esse. Legal, não é mesmo? =)
Então, se você achar que o conteúdo que você leu aqui te ajudou bastante e merece ter o seu
valor reconhecido, você pode nos ajudar da seguinte maneira:
• Apenas crie a sua conta clicando nos banners, botões e links disponibilizados aqui ou no
nosso site.
• Curta a nossa fan page no Facebook: http://www.facebook.com/clubedaposta
• Compartilhe o Clube da Aposta com os seus amigos!
Fácil, não achou? Tenha certeza que fazendo isso você estará nos ajudando muito mais do que
você imagina! Ao clicar nos banners, por exemplo, você se tornará um cliente afiliado ao Clube
da Aposta, além de recebermos uma graninha por parte dos sites de apostas que você se
cadastrou, também poderemos lhe prestar um suporte ainda melhor. Então, estamos
combinados? =)
“Tudo bem! Estamos combinados, mas quem são vocês?”
Hoje o Clube da Aposta é composto por 3 membros, eu que estou escrevendo agora me chamo
Humberto Alves, mas todos me conhecem como Beto. Tenho 26 anos, sou webdesigner (dos
ruins) pela People Comunicação, Técnico em Gestão de Negócios pelo SENAI e, atualmente,
estou cursando administração na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Se você for de
BH, apareça por lá que será um prazer comer um pão de queijo e tomar um pingado enquanto
batemos um papo sobre apostas. Atualmente, sou colaborador de algumas outras comunidades
de apostas e também fui gerente de projetos do ApostasOnline.com, só saí de lá porque o
tempo estava ficando cada vez curto, mas foi uma experiência fantástica que me trouxe um
conhecimento muito interessante dos bastidores de uma casa de apostas. Conheci as apostas
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em 2008 e, por mais que esteja há quase 8 anos nesse meio, ainda considero que tenho muito o
que aprender, porém, aprendi algumas coisas legais que irei ensinar para você aqui.
Além de mim, tenho dois fiéis “escudeiros”, começando pelo Murilo Andrade, que está comigo
desde 2014. O Murilo também é mineiro, tem 22 anos, estuda Administração na Faculdade
Pitágoras e trouxe contribuições muito importante para o Clube, como por exemplo a melhoria
do nosso Diário do Apostador iniciante, mostrando como você irá lucrar na prática com os
bônus das casas de apostas e as técnicas que irá aprender por aqui, além de trazer a introdução
ao Trading na Betfair aos nossos usuários.
E, por fim, o Roberto Tavares, um gaúcho gente fina de 26 anos, que integrou o nosso time
quase na metade de 2015. O Roberto é, na minha opinião, um dos melhores traders brasileiros,
tendo também o reconhecimento em grandes comunidades portuguesas sobre o assunto.
Quando finalmente conseguimos negociar a vinda dele para trazer mais conteúdo tanto para o
nosso site como para o nosso curso avançado de apostas, até brincamos que essa era aquela
“contratação para se buscar no aeroporto”. =)
Hoje nos dedicamos integralmente ao Clube da Aposta e você agora pode contar com um time
bem qualificado para te dar essa mãozinha que você estava precisando nas apostas.

O Mito do Dinheiro Fácil na Internet
É triste dizer isso, mas boa parte das pessoas que buscam o Clube da Aposta, e começam a se
interessar pelo mundo das apostas esportivas, são aqueles que já não conseguem ver um
sentido maior ao levantar de suas camas, encarar longos congestionamento para chegar em um
trabalho às 08 horas da manhã, desejando a cada segundo que as 18hrs chegue logo para que
possam se ver livres de uma tortura que inevitavelmente recomeçará no dia seguinte.
Porém, nós não somos os únicos a saber disso, diversos outros sites e diversas outras pessoas
também perceberam essa vontade das pessoas em fugirem de suas rotinas empobrecidas pelo
trabalho sem sentido. É nesse momento que enganadores e picaretas de todos os tipos passam
a vender ilusões para pessoas. Quantas vezes você já não acessou um site com alguma pessoa
muito bem vestida, normalmente com um belo terno, corte de cabelo impecável, barba feita,
talvez um relógio caro e uma bela paisagem ao fundo, gravando algum vídeo e lhe prometendo
ganhos fáceis através de esquemas de pirâmides, marketing multinível ou alguma bolha
financeira que pode estourar a qualquer momento?
Sinto em lhe decepcionar, mas se em algum momento você pensou em uma pessoa como essa
escrevendo esse eBook, saiba que estou de bermuda e chinelo nesse momento, além de ter uns
cinco dias que não faço barba. Não faço questão nenhuma de te enganar e muito menos de
projetar uma imagem de sucesso para que você se iluda. Pelo contrário! Quero que você se
lembre que não existe dinheiro fácil e, por mais que você aprenda a lucrar alguns poucos
milhares de reais aqui com a gente, você deverá gastar algumas horinhas para se dedicar a
leitura e ao estudo do que estamos passando aqui.
Não desista!
Por fim, se posso te dar um último recado é para você segurar firme e não desistir. Eu sei que o
eBook tem lá as suas 80 páginas e isso pode parecer muita coisa! Mas, este livro é muito
ilustrado, tem vários exemplos, Quiz e simulações. Quando você menos perceber já terá lido
tudo! Acredite em mim! =) Lembre-se que estamos a sua disposição através do nosso site
www.clubedaposta.com e também através do nosso Fórum das apostas. Não esqueça de dizer
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o que achou do eBook com o seu comentário aqui: http://www.clubedaposta.com/comoapostar/apostas-futebol-ebook-gratis-para-voce-aprender-a-apostar. Combinados?
Espero que a leitura seja para você tão prazerosa quanto foi para nós escrevê-la. Eu acredito
que nos veremos muito em breve. Tenha um bom aprendizado, meu amigo ou minha amiga!
Um grande abraço
Humberto Alves
Co-fundador do Clube da Aposta
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É proibido apostar no Brasil?
O tema deste capítulo é interessante e faz parte da dúvida da maioria dos iniciantes ou curiosos
pelo mundo das apostas online:
É proibido apostar no Brasil?
E as apostas online são permitidas?
Sentem-se crianças, porque o começo dessa história toda se dá há algumas décadas atrás…

Cassino Icaraí – Década de 60

A proibição das apostas e dos jogos de azar no Brasil
O surgimento dos Cassinos é datado aos anos remotos do Brasil Império e, até o ano de 1946,
viveu alguns altos e baixos. Sofreu um contratempo em 1917 sendo proibido, até que em 1934
com Getúlio Vargas voltou a ser permitido. O golpe final, porém, veio no ano de 1946 e a
responsabilidade dessa proibição recai aos ombros de uma importante mulher: Carmela Leite
Dutra e a sua devoção aos valores pregados pela igreja católica, considerando as apostas, em
geral, uma atividade pecaminosa, antro da perdição e atravessador dos valores cristãos
formadores da unidade da família brasileira.

Dona Santinha, responsável direta pela proibição das apostas no Brasil.
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Dona Santinha, como era conhecida, tratava-se da esposa do nosso presidente na época: Eurico
Gaspar Dutra. Boatos dizem que em uma noite de carícias, onde o amor definitivamente estava
no ar, a primeira dama pediu ao nosso presidente três desejos, são eles: a proibição dos jogos
de azar, a construção de uma capela no Palácio Guanabara e a obliteração completa dos
partidos comunistas.
Essa história rendeu, entre os amigos íntimos do presidente, o ridículo apelido de gênio da
lâmpada e não por menos, no mesmo ano de 1946, veio o Decreto-lei 9215/46 proibindo a
exploração ou a prática de jogos de azar em todo o território nacional. Nesse período fecharam
70 cassinos e despediram cerca de 40.000 empregados.

Então…é proibido apostar no Brasil?

É proibida a exploração ou a prática de jogos de azar em todo o território nacional? Sim, e não!
Se você está pensando em abrir um cassino ai no seu bairro, é bom que tenha um bom
relacionamento com a polícia local, caso contrário será detido e o seu negócio será fechado.
Não se pode fomentar a prática do jogo de azar de forma física, estando, portanto, nas
delimitações do território brasileiro. Porém, notem que mais de 66 anos se passaram e a lei
vigente que limita a atividade das indústrias dos jogos continua sendo a mesma.
Isso abre algumas brechas…
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Logo, é permitido apostar no Brasil?

Apenas as apostas online são permitidas no Brasil

Sim, mas como eu disse isso é unicamente por essa brecha aberta por uma lei antiga que não
contemplava a internet, uma vez que essa nem existia.
O vazio jurídico está no fato de que quando você está apostando pela internet, você não o está
fazendo publicamente e/ou no território brasileiro, pois a internet não é compreendida pelo
território brasileiro e mesmo que o fosse, as empresas de apostas online têm servidores em
outros países cuja legislação as permite atuar.
Portanto, você pode fazer as suas apostas online – e somente online – tranquilamente, pois
isso não é proibido.

Hoje existem projetos favoráveis e desfavoráveis que transitam na câmara em relação às
apostas online, mas isso será papo para outra conversa.
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Como Apostar
O Clube da Aposta vai lhe ensinar como ganhar dinheiro com as apostas, sem risco, através de
um sistema inovador que, aos poucos, vem conquistando os brasileiros.
O Sistema Clube da Aposta consiste em usar os bônus de cada casa de aposta, transformando-os
em dinheiro real através da nossa estratégia de apostar a favor em uma casa de apostas, e
apostando contra na Betfair, cobrindo todos os resultados que possam acontecer.
Ganhar com bônus? Betfair? Apostar a favor e contra? Mas o que é isso!!!???
Não entendeu muita coisa, não é? Não se preocupe, separe mais alguns minutinhos do seu
tempo que vai valer a pena. Para lhe ensinar a ganhar dinheiro com as apostas, vamos primeiro
aprender o Básico. Vamos para a próxima página! ;)
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Como apostar em um site de apostas
Para você aprender a apostar e dar os seus primeiros passos nas apostas, precisamos entender o
que é o um site de apostas e como é o seu funcionamento. A princípio poderá parecer difícil,
mas leia tudo com calma que irá perceber que é mais simples do que imagina.

Os sites de apostas
Se você tem o costume de acompanhar as partidas de futebol pelo mundo, já deve ter notado,
muitas vezes, anúncios e propagandas de sites de apostas em jogos como da Liga Italiana:

Ou então no Campeonato Espanhol:

.

E até mesmo na Série B do Brasileirão:
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Betclic, Bwin, 12bet e Sportingbet são apenas algumas dos vários sites de apostas que
existem. Esses sites, também conhecido como “Casas de Apostas”, são empresas que oferecem
aos seus clientes cotações de diversos esportes. Essas cotações podem ser chamadas de “Odds”
ou simplesmente de cotas, e de acordo com a probabilidade de cada evento elas podem ser
maiores ou menores.

Fazendo a sua aposta
Para entender melhor o que são essas “Odds” observe o seguinte jogo:

Odds oferecidas por um site de apostas para o jogo Corinthians x Grêmio.

De acordo com a análise do site de apostas, o Corinthians é levemente favorito para vencer essa
partida, e está pagando 2 Euros para cada 1 Euro que você apostar, seguido do empate pagando
3.25 e por fim 3.40 para a vitória do Grêmio.
Mas o que diabos esses números significam?

O que são as odds e para quê elas servem nas apostas?
Esses números que você viu são as odds, e elas funcionam como multiplicadores. Se você
apostasse 100 Euros no Corinthians (odds 2.00) e ele ganhasse, no final ficaria com 200 Euros ao
todo: afinal 100 multiplicado por 2 são 200. E o lucro dessa aposta seria 100 Euros, pois dos 200
Euros ganhos, 100 Euros já eram seus, portanto:
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Ao apostar no Corinthians, seus €100 serão multiplicados pelas odds de 2.00 caso ele vença.
Assim, você ficará com €200.
€200 ganhos (aposta de 100 euros em odds 2.00) - €100 investidos (o valor da sua aposta) =
€100 de Lucro
Quanto mais provável é um resultado, menores são suas odds e consequentemente
menores serão os seus lucros caso você ganhe. Em contrapartida, quanto mais
improvável é um resultado, maiores serão as suas odds e maiores serão os seus lucros,
caso a sua aposta seja vencedora.
Você vai entender isso melhor ao observar o jogo Liverpool x Birmingham, jogo válido pela Liga
Inglesa:

Os sites oferecem opções de apostas para vários campeonatos pelo mundo. Liverpool x Birmingham é um exemplo

Perceba como as Odds do Liverpool (1.25) são baixas em comparação com a Odds do
Birmingham (10.00). Isso é pelo fato que o Liverpool está jogando em casa e tem um time
considerado muito superior ao do Birmingham, portanto as chances do Liverpool sair vencedor
dessa partida são muito maiores do que a de que ele seja derrotado.
Digamos que você decida apostar 100 Euros nesse jogo. Se for apostar 100 Euros no Liverpool, e
este ganhar a partida, ficará com 125 Euros ao todo (€100 Apostados x 1.25 Odds = €125), seu
lucro será de 25 Euros ( €125 ganhos - €100 apostados= €25) . Agora, caso decida apostar os
mesmos 100 Euros no Birmingham, e este decidir vencer, você ficará com um saldo de 1.000
Euros (€100 Apostados x 10.00 Odds = €1000).

www.clubedaposta.com
Clube da Aposta © 2010 | Todos direitos reservados

Quiz: Você aprendeu como apostar?
1/4: O que são odds?
São probabilidades, e são representadas por números (cotações).
Odds significa apostar.
Odds é o valor apostado.
Resp: São probabilidades, e são representadas por números (cotações).

2/4: Quanto maiores são as chances de um time vencer uma partida:
Maiores serão suas odds.
Menores serão suas odds.
Suas odds serão igual a 2.
Resp: Menores serão suas odds.

3/4: Se você apostar 50 Euros em uma odd de 3, quanto receberá caso
sua aposta seja vencedora?
250 Euros.
100 Euros.
150 Euros.
Resp: 150 Euros.

4/4: Qual o seu LUCRO em uma aposta de 100 Euros em odds de 3.5?
350 Euros.
250 Euros.
100 Euros.
Resp: 250 Euros.

O Risco das apostas
Se ganhar dinheiro com as apostas fosse fácil, não haveria tantos sites de apostas espalhados
pelo o mundo afora.
Hoje em dia, muitas pessoas perdem dinheiro com as apostas. De acordo com uma pesquisa
feita pelo Clube da
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Aposta, mais de 85% já quebraram pelo menos uma vez, principalmente no futebol, que é
realmente “uma caixinha de surpresas“.
Nos próximos tutoriais você irá aprender como apostar sem correr esse risco, lucrando de
forma simples e inteligente.
Já está preparado para seguir em frente? É muito importante que tenha entendido
todos os conceitos que mostramos antes de ir para o artigo seguinte. Lembre-se que,
em qualquer dúvida, você poderá consultar o nosso Fórum ou entrar em contato com
a gente. Dê uma olhada no próximo capítulo:
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Apostar na Betfair
A Betfair é o principal site de apostas para aplicação do nosso sistema e uma das formas mais
inteligentes de se apostar. Aprenda como apostar na Betfair e descubra o que a torna tão
diferente dos outros sites.

O que é a Betfair?
Até agora, você já deve ter ouvido falar da Betfair algumas vezes, mas o que é a Betfair? O que a
torna diferente dos outros sites de apostas que vimos?

A Betfair é um site de apostas especial, na grande maioria das vezes tem as melhores odds do
mercado, e ela cobra 5% sobre os seus ganhos (quando se perde uma aposta a comissão não é
cobrada). Além disso, ela tem uma variedade enorme de eventos e várias opções para se
apostar. O que a difere dos outros sites é que, pela Betfair, também é possível apostar contra
determinados resultados.
Porém, como a maioria dos apostadores iniciantes está acostumada com a estrutura de um site
de apostas comum, quando acessam a Betfair pela primeira vez, ficam um pouco confusos. Na
verdade, nós não tiramos a razão desses apostadores. Vamos dar uma olhada em uma estrutura
de um site de apostas tradicional, como nós vimos em nosso último tutorial:

Uma estrutura simples e tradicional de um site de aposta, como o ApostasOnline.com

Agora vejam como é o layout da Betfair:
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A estrutura de apostas da Betfair é diferente dos outros sites, “assustando” os apostadores iniciantes.

Parece difícil, não é mesmo? Mas vamos tentar te ensinar da maneira mais simples que
pudermos. Lembre-se que a Betfair é uma das principais ferramentas para que você possa lucrar
com o sistema Clube da Aposta.

Aprendendo a apostar na Betfair
Para você entender a Betfair a melhor maneira é explorando o seu site. Vamos fazer isso juntos!
Clique na imagem abaixo para acessar o site da Betfair:

Provavelmente, a página que irá lhe aparecer será sobre alguma promoção da Betfair. Como
ainda estamos aprendendo a apostar na Betfair, não precisamos criar a conta agora. Portanto,
vamos procurar alguma opção que nos redirecione para a página principal, como: “Já tens conta
na Betfair? Clica aqui” ou algo parecido.

Feito isso, você irá para a página principal da Betfair. Vamos clicar em “Desporto” lá em cima:
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Topo da Betfair, com o menu para os seus principais “produtos” para se apostar.

Assim, seremos redirecionados para a página de esportes da Betfair, com os principais mercados
do mundo esportivo para se apostar.

Como encontrar um jogo para se apostar
Um dos menus mais importantes da Betfair, e provavelmente o que você mais irá utilizar, se
encontra no lado esquerdo da página. Nesse menu, você encontra com facilidade o evento que
desejar.

Você

pode

procurar

manualmente

através

desse

menu

lateral,

ou

através

do

campo “Pesquisar”, localizado no topo (você pode vê-lo na imagem anterior), nele você digita o
nome de um dos times que a Betfair irá lhe indicar os eventos que esse time estará
participando.

Como na maioria das vezes iremos fazer o Sistema utilizando o futebol, vamos lhe ensinar a
procurar uma partida manualmente.

Como exemplo, pegaremos o jogaço Real Madrid X Manchester United. Para encontrá-lo,
vamos fazer os seguintes passos:
Futebol > Liga dos Campeões >13 de Fevereiro > Real Madrid x Manchester United. Desse jeito:
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Passos simples para se encontrar um jogo para se apostar na Betfair.

Como havíamos dito, outra maneira de se localizar o jogo que você gostaria de fazer a sua
aposta é pelo campo de pesquisas. Ao digitar “Real Madrid”, por exemplo, o jogo em questão já
aparece como segunda opção:

Utilizando o campo de buscas da Betfair para localizar um jogo.

Agora que encontramos o nosso jogo, vamos dar uma olhada nas principais opções de apostas
que temos.
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Os principais mercados da Betfair

Ao escolher o jogo, no menu a esquerda você encontra os mercados de apostas da Betfair.

Ao selecionar o jogo, iremos nos deparar com várias opções de apostas e alguns mercados
muito interessantes. Na maioria das vezes, para aplicar o nosso sistema de apostas sem riscos,
você irá utilizar o mercado “Probabilidades” que é o resultado final do jogo, se será a vitória do
Real Madrid, o empate, ou a vitória do Manchester United. Você verá melhor as explicações
desse mercado logo abaixo.

Outros mercados bem populares entre os apostadores:
Resultado Exato: Se aposta nos placares da partida como: 2×1, 1×0, 2×2, etc…
Mais/Menos de 2,5 golos: Se o jogo terá 3 gols ou mais, ou menos de 3 gols. Eles colocam como
2,5 porque não é possível ter “meio gol” no futebol, dessa forma não ficam dúvidas na cabeça
do apostador. Se apostar em menos de 2,5 Gols 2 gols ou menos ganha a aposta, enquanto que
no mais de 2,5 gols é necessário 3 gols ou mais para se ganhar a aposta.
Intervalo/Fim do jogo: Resultado que acontecerá ao fim do primeiro tempo e ao final do jogo
respectivamente.
Intervalo: O resultado que acontecerá até o fim do primeiro tempo (Vitória time A, mpate ou
Vitória time B).

O Mercado Probabilidades (em inglês Match Odds):
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“Probabilidades” é o principal mercado de apostas da Betfair.

Esse é o principal mercado para se apostar – provavelmente, será ai que você fará a maior parte
das apostas do nosso sistema de lucros sem risco – nele você aposta no resultado final de uma
partida. Ou seja, apostará em quem será o vencedor ou então se a partida terminará empatada.
Mas para quê servem esses botões azuis e os botões rosas?
Esses botões servem para se fazer apostas a favor e apostas contra. Vamos começar explicando
o mais simples, o botão azul, responsável pelas apostas a favor.

Apostando a Favor
Como dissemos, o botão azul serve para se apostar a favor do evento selecionado
(apostar a favor em inglês significa “Back”, você nos verá utilizando esse termo algumas
vezes). Apostar a favor na Betfair funciona como um site de apostas tradicional, ou seja, se você
apostar a favor do Real Madrid, você ganhará a aposta apenas se o Real Madrid vencer a partida,
caso ele empate ou perca a sua aposta será perdida. Dê uma olhada:

Ao se apostar a favor do Real Madrid (botão azul), a sua aposta apenas será vencedora caso o Real vença a partida.
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Para apostar a favor do Real Madrid, basta você clicar no botão azul a frente do seu nome, onde
está a bolinha verde na imagem anterior. Assim que você clicar, no canto direito do site irá
aparecer a “Folha de Apostas”, nela você irá confirmar as odds e o valor a ser apostado:

A “Folha de Apostas” é aonde você confirma as odds e o valor a apostar.

Se você quiser apostar 20 Euros em Odds de 1,68, você deve confirmar essas odds em
“Probabilidades” e em seguida digitar 20 no campo “Aposta”, e então clicar em “Efetuar
apostas”.
Caso a opção “Confirma as apostas antes de submeter” estiverem marcadas, vocês será
direcionado a outra tela, aonde precisará confirmar a aposta, conforme a imagem abaixo:

Com os valores da aposta e das odds definidos, agora deverá confirmar a sua aposta.

Assim, os seus ganhos, caso o Real Madrid vença, aparecem logo ao lado: “€13,60”. Esse é o
valor sem a comissão da Betfair, com a comissão de 5% você receberia €12,92.

Lembre-se que as odds são como multiplicadores:
€20 x 1,68= €33,60
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Você ficará com €33,60 no final das contas se o Real Madrid vencer, mas como apostou €20 o
seu lucro é de €13,60 (€33,60 – €20). E após a comissão da Betfair de 5% ficará com €12,92 de
lucro.
Perceba que acima do botão “Confirmar apostas” a Betfair indica a sua responsabilidade total.

Responsabilidade é a quantia que você precisa ter na conta para poder efetuar a aposta, pois
esse será o valor que você pode perder caso a sua aposta não seja vencedora. Em uma aposta a
favor só se perde o valor apostado e nada além disso.

Quiz: Você aprendeu como apostar na Betfair?
1/5: Por que a Betfair é diferente das outras casas?

Porque ela permite que você aposte em real (R$).
Porque ela permite apostar contra e a favor de algum resultado.
Porque ela não limita suas apostas.
Resp: Por que ela permite apostar contra e a favor de algum resultado.

2/5: A Betfair cobra comissão de seus clientes quando:

Ganha-se uma aposta.
Perde-se uma aposta.
Quando deposita ou saca dinheiro de sua conta.
Resp: Ganha-se uma aposta.

3/5: Qual o principal mercado que você irá utilizar para aplicar o
sistema?
Mais/Menos 2.5 Gols (Over/Under 2.5).
Probabilidades (Match Odds).
Resultado Exato (Correct Score).
Resp: Probabilidades (Match Odds).

4/5: Ao apostar 40 Euros em uma odd de 3.25, quanto você receberá de
lucro após pagar a comissão de 5% para a Betfair, caso ganhe?
85,50 Euros.
123,50 Euros.
130,50 Euros.
Resp: €85,50 Euros.
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5/5: Ao fazer uma aposta você percebe que sua responsabilidade é de
30 Euros, isso quer dizer que:

Você ganhará 30 Euros caso sua aposta seja vencedora.
Você tem um saldo de 30 Euros na sua conta.
Você precisa ter no mínimo 30 Euros para realizar essa aposta.
Resp: Você precisa ter no mínimo 30 Euros para realizar essa aposta.

Agora que você já está craque em como apostar a favor, finalmente iremos ver a função
do botão rosa e aprender a apostar contra um determinado resultado.

Já está preparado para seguir em frente? É muito importante que tenha entendido
todos os conceitos que mostramos antes de ir para o artigo seguinte. Lembre-se que,
em qualquer dúvida, você poderá consultar o nosso Fórum ou entrar em contato com
a gente. Dê uma olhada no próximo capítulo:
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Apostar contra na Betfair
Essa é a maior dúvida de grande parte dos apostadores iniciantes. Para aplicar o nosso sistema
de apostas sem riscos, você precisará aprender como apostar contra na Betfair. Mas relaxe, não
é tão difícil assim. Leia o nosso tutorial e aprenda como se faz.

Como funciona a Betfair
Antes de ler esse tutorial, é importante que você já tenha entendido todo o funcionamento da
Betfair. Caso ainda tenha dúvida, sugiro que leia o nosso artigo anterior, onde explicamos com
detalhes como apostar na Betfair.

Agora que você já sabe como a Betfair funciona, podemos começar a entender como apostar
contra. Lembre-se de prestar bastante atenção a esse artigo, leia com calma, sempre que
precisar volte a alguma parte que você não entendeu e nunca deixe de responder o nosso Quiz
para saber se você já está craque.

Apostas Contra
Sempre que você for apostar contra algum resultado você irá utilizar o botão
rosa. Alguns apostadores utilizam o termo em inglês “Lay” para designar as
apostas contra. Ao apostar contra, você está dizendo que determinado
evento não vai acontecer, ou seja, pegando o nosso exemplo anterior de Real
Madrid x Manchester United, se você apostar contra o Real Madrid, você apenas irá ganhar a
aposta caso o Manchester United vença ou empate o jogo. Dê uma olhada:

Ao apostar contra o Real Madrid, você ganhará a aposta caso aconteça o empate ou a vitória do Manchester United.
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Para você entender melhor, vamos pegar um exemplo prático, vou simular uma aposta contra
de €20 no Real Madrid:

Veja o que acontece quando se faz uma aposta contra de 20 Euros no Real Madrid.

Perceba que abaixo do nome de cada equipe e do empate estão os valores que iremos receber
caso este resultado aconteça. Ou seja, em nossa aposta contra de 20 Euros, se o Real Madrid
vencer perderemos 14 Euros, e se empatar ou perder ganhamos 20 Euros.
Mas que coisa estranha! Essa imagem está dizendo que caso o Real Madrid vença eu irei perder
14 Euros. Como posso perder um valor diferente do que apostei? Essa é a grande diferença de
uma aposta contra para uma aposta a favor.

Apostas a favor
•
•

As odds dizem quanto você irá ganhar caso a sua aposta seja vencedora.
Você só perde o valor apostado.

Apostas contra
•
•
•

As odds dizem quanto você irá perder caso você perca a aposta.
Você pode perder mais ou menos do valor apostado, tudo depende das odds apostadas.
E caso a aposta seja vencedora, o seu lucro sempre será o valor que você apostou.

Vamos ver o que aconteceria se apostássemos os mesmos 20 Euros só que, dessa vez, contra o
Manchester United:
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Ao se apostar contra o Manchester United, percebemos que quanto maiores as odds maiores é a responsabilidade
da aposta.

Perceba que continuamos ganhando os mesmos 20 Euros caso a nossa aposta seja vencedora,
mas dessa vez a nossa responsabilidade aumentou para -104 Euros, e esse será o valor que
iremos perder caso o Manchester United vença essa partida.

Vamos lembrar novamente: Responsabilidade é o valor que precisamos ter em nossa
conta para fazer uma determinada aposta. A responsabilidade é, também, o valor que
você irá perder caso a aposta não seja vencedora. Em uma aposta a favor, a
responsabilidade é sempre o próprio valor da aposta. Enquanto que em uma aposta contra a
responsabilidade é: Valor Apostado X (odds -1).

Logo, como a probabilidade do Manchester ganhar a partida são menores as suas odds serão
maiores e, consequentemente, a responsabilidade de se apostar contra o Manchester United
será maior. Como o cálculo é “Valor Apostado X (odds -1)” a nossa responsabilidade será de -104
Euros, porque 20 Euros vezes (6.2 – 1)= 104 .

Apostas Correspondidas
O funcionamento da Betfair pode parecer complicado, mas na verdade é muito simples e você
pode perceber isso à medida que vai lendo os nossos tutoriais. Se alguém faz uma aposta
contra, essa aposta apenas será correspondida se outra pessoa apostar a favor, se você aposta
20 Euros a favor de um evento em odds de 1.7, apenas terá essa aposta correspondida se
houver outras pessoas interessadas em apostar contra esse evento em odds de 1.7

Mas você não precisa se preocupar com isso por enquanto. Apenas lembre-se que antes de fazer
qualquer aposta, seja ela contra ou a favor, é importante verificar se a sua aposta será
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correspondida. E a melhor forma de fazer isso é observando o valor que aparece logo abaixo das
Odds:

Esse número mostra o máximo que você poderá apostar nessas odds. Na
imagem acima percebemos que o máximo que se pode apostar são €616. Se
você por algum acaso apostasse €650, apenas €616 seriam correspondidos
enquanto €34 ficariam a espera que alguém corresponda. Observando
sempre essas informações do mercado, você evitará cometer erros simples
que possam diminuir o seu lucro.

Ao efetuar a aposta se aparecer a seguinte mensagem: “A aguardar não correspondida” é por
que a sua aposta não foi correspondida.

Veja um exemplo de apostas que nós fizemos, em outro jogo, e não foi correspondida:

Um exemplo de quando fazemos uma aposta que não é correspondida pela Betfair.

Agora, quando fazemos uma aposta nas odds disponíveis e em um valor que pode ser
correspondido, a Betfair retorna a mensagem: Efetuadas (correspondidas), veja:

Agora, temos um exemplo de uma aposta que foi correspondida com sucesso na Betfair.
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Já estamos chegando ao fim. Mas antes, vamos pegar mais um exemplo para você fixar melhor
tudo que aprendeu. Vamos para a próxima página.

Apostar contra
Dê uma olhada no mercado de apostas “Probabilidades”, para o jogo Udinese x Inter de Milão:

Mercado “Probabilidades” para o jogo Udinese x Inter de Milão

Vamos dizer que você queira apostar €20 contra a Inter de Milão, pois acredita que o resultado
provável dessa partida será a vitória da Udinese ou o empate, ou seja, se a Udinese ganhar ou
empatar você irá ganhar €20.

Ok, mas e se a Inter de Milão vencer essa partida? Quanto eu irei perder?
Lembre-se que em uma aposta contra, as odds servem exclusivamente para dizer de quanto
será a sua responsabilidade. Perceba que as odds disponíveis para se apostar contra e ser
correspondido no mesmo momento são de 2.6. Dê uma olhada em como ficaria a aposta:

Um exemplo de aposta de 20 Euros contra a Inter de Milão em odds de 2.6.

Apostando €20 contra a Inter de Milão, perceba na imagem que a sua responsabilidade será de
€32. O cálculo para saber sua responsabilidade é:
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Valor apostado X (Odds – 1).

Ou seja:
€20 Apostados X (2.6 -1) = €32 Euros.

Você então só poderá fazer essa aposta se tiver €32 em sua conta.

Note que, ao apostar contra, você está correspondendo a aposta de alguém que apostou a
favor. No exemplo acima, você correspondeu em €20 a aposta a favor de alguém que apostou
em odds de 2.6. Da mesma forma que se você apostar a favor estará correspondendo as
probabilidades de alguém que apostou contra.
Mas por que o valor da responsabilidade é maior do que o valor que eu apostei?

Quanto maior as odds maior será a responsabilidade. E como a Inter de Milão não é clara
favorita para vencer essa partida, as suas odds são um pouco maiores, aumentando a
responsabilidade.
Apostar contra a Inter de Milão e apostar a favor do empate e da Udinese é a mesma coisa?

Sim, é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que enquanto você teria que fazer duas
operações (apostar a favor do empate e a favor da Udinese), você faz apenas uma quando
aposta contra. Sem falar que assim fica mais fácil de fazer o nosso sistema de apostas que você
aprenderá nos próximos tutoriais.
Como faço para saber se a minha aposta foi correspondida?
É
simples!
Como
dissemos,
primeiro
vai
aparecer
a
mensagem: Efetuadas
(correspondidas) Basta clicar na guia “Apostas Abertas” e terá a confirmação que a aposta foi
correspondida ou não, veja a nossa aposta contra a Inter de Milão correspondida:

Exemplo de uma aposta contra correspondida no menu “Apostas Abertas”.
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O quadro com o título em verde confirma a minha aposta, abaixo temos as odds em que ela foi
correspondida, o valor que eu apostei vem logo em seguida, acompanhado de sua
responsabilidade. Com a aposta confirmada, o valor da responsabilidade é debitado da sua
conta instantaneamente, e caso a sua aposta seja vencedora é devolvida logo após o término do
evento juntamente com seus ganhos.

Qual

seria

o

valor

máximo

que

eu

conseguiria

apostar

para

ser

correspondido

instantaneamente?
Logo abaixo das odds de 2.6 temos o valor de €27. Portanto, só conseguiríamos ter 27 Euros
correspondidos. Se apostássemos mais, teríamos que esperar por que alguém os
correspondesse.
Veja como ficou o painel das probabilidades do jogo Udinese x Inter de Milão logo após a nossa
aposta:

Com a nossa aposta contra realizada, são mostrados os valores caso a gente ganhe ou perca a nossa aposta.

Embaixo da Inter de Milão está o número em vermelho e negativo -€32,00, isso é a nossa
responsabilidade, será o valor que iremos perder caso aconteça esse resultado, ou seja: a vitória
da Inter de Milão. E, nos outros resultados, temos o nosso lucro caso dê a vitória da Udinese ou
empate, que é o valor que apostamos contra a Inter: €20,00. E abaixo das odds de 2.6, o dinheiro
a ser correspondido mudou de €27 para €7, isso é por que apostamos €20 e agora só restam €7
para serem correspondidos.

Na imagem acima temos um ótimo exercício para aprender ainda mais o funcionamento da
aposta contra. Eu apostei €20,00 contra a Inter de Milão, a odds de 2.6 (que está no quadrado
rosa).

Vamos aos cálculos então:
Valor apostado €20 X (2.6 odds contra – 1) = €32, que é a nossa responsabilidade.
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E quando se aposta contra, o nosso lucro é sempre o valor que nós apostamos. Portanto, se a
Udinese ganhar ou a partida terminar empatada, ganharemos €20.

Entenda melhor o painel da Betfair:

Veja as principais ferramentas e funções que você precisa saber para apostar na Betfair.

1. Odds ou probabilidades: Na figura acima, 2.58 são as odds da Inter de Milão para vencer
a Udinese.
2. Dinheiro a ser correspondido: Abaixo das odds nós temos um certo número em Euros,
nas Odds do Empate temos €502, isso significa que a maior aposta que poderá ser feita a
favor do Empate em Odds de 3.3 são de 502 Euros, esse valor varia de acordo com a
quantidade de jogadores interessados em apostar ou contra-apostar nessas Odds.
3. Gráfico: Ao clicar nesse ícone, a Betfair disponibiliza os gráficos da variação das odds ao
longo do tempo.
4. Botão Atualizar: Atualiza as odds e outras informações no painel.
5. Botões Azuis: Serve para apostar a favor de um resultado, exibem as melhores odds
disponíveis para se apostar a favor em um determinado momento.
6. Botões rosa: Servem para apostar contra um resultado, também exibem as melhores
odds disponíveis para se apostar contra em um determinado momento.
7. Apostas pendentes: São apostas que estão a espera de alguém para que as corresponda.
No exemplo do Empate assim que alguém apostar €502 a “fila” irá andar e a próxima
aposta disponível será em odds de 3.25 (Esse já é um tema mais avançado que será
abordado em outros artigos).
8. Vai entrar “em direto”: Esse ícone significa que será possível apostar nesse jogo ao vivo,
ou seja, quando o jogo começar o mercado não irá fechar.
9. Valor Correspondido: É todo o dinheiro que já foi correspondido nesse mercado.
10. Mercado: Trata-se do mercado que está sendo exibido no momento. No caso da imagem,
é o mercado “Probabilidades”.

Quiz: Você aprendeu como apostar contra na Betfair?
1/6: O botão rosa serve para:
Apostar contra.
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Apostar a favor.
Anular uma aposta.
Resp: Apostar contra

2/6: Observe a seguinte imagem:

O valor destacado significa que:

Deve ter um saldo maior ou igual a €217 para apostar contra nessas odds.
O máximo que será correspondido nessas odds, naquele momento, é €217.
O mínimo que se deve apostar contra nessas odds são de €217.
Resp: O máximo que será correspondido nessas odds naquele momento é €217.

3/6: Em uma partida Atlético x Cruzeiro, ao apostar €40 contra o Atlético, você
percebe que apenas €30 foram correspondidos, o que acontece com os outros €10?
Ficam aguardando que alguém aposte €10 ou mais a favor nas mesmas odds.
Os €10 voltam para o seu saldo.
Nada, pois se todo o valor não for correspondido a aposta é cancelada.
Resp: Ficam aguardando que alguém aposte €10 ou mais a favor nas mesmas odds.

4/6: Você quer apostar €30 contra o empate e as odds são de 3.6, você possui €90
de saldo, você poderá fazer essa aposta?
Não, pois a sua responsabilidade é de €108 e o saldo é de apenas €90.
Sim, pois a responsabilidade é de €78 e ainda irão sobrar €12 de saldo.
Sim, pois a responsabilidade é de apenas €30 e ainda irão sobrar €60 de saldo.
Resp: Sim, pois a responsabilidade é de €78 e ainda irá sobrar €12 de
saldo.

5/6: Ao se apostar contra, quanto maior forem as odds, maior será:
Seu lucro.
Sua responsabilidade.
O valor do seu saldo
Resp: Sua responsabilidade.

6/6: Beto fez uma aposta contra de €25 em odds de 3.2, e Thiago fez o mesmo só
que em odds de 4, os dois ganharam as apostas, quem lucrou mais?
Thiago, pois suas odds eram maiores.
Beto, pois sua responsabilidade era menor.
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Os dois lucraram o mesmo valor, pois quando se aposta contra, você ganha o valor que
foi apostado.
Resp: Os dois lucram o mesmo valor, pois quando se aposta contra você ganha o valor que foi apostado.

Comece a fazer as suas apostas contra na Betfair

Agora que você leu todos os nossos artigos e respondeu ao Quiz corretamente, você já está
mais do que preparado para começar a apostar na Betfair.
Está na hora de colocar a mão na massa! E se você gostou do nosso artigo e finalmente
conseguiu entender como apostar contra e a favor na Betfair, mas ainda não criou a sua conta,
você pode clicar no banner abaixo e se cadastrar:

Tenha certeza que sempre que se cadastrar em qualquer site de apostas através do nosso site,
você estará contribuindo com o clube e claro que nós lhe agradecemos muito por isso. =)

Já está preparado para seguir em frente? É muito importante que tenha entendido
todos os conceitos que mostramos antes de ir para o artigo seguinte. Lembre-se que,
em qualquer dúvida, você poderá consultar o nosso Fórum ou entrar em contato com a
gente. Dê uma olhada no próximo capítulo:
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Como ganhar dinheiro com as apostas
Você já aprendeu a apostar em um site de apostas tradicional e entendeu como Funciona a
Betfair. Agora, já podemos explicar como você irá ganhar dinheiro com as apostas de uma
maneira simples e inteligente. Leia este artigo e entenda como a grana “vai entrar no seu
bolso”.

Ganhar dinheiro com os bônus dos sites de apostas
Assim como todo professor chato, primeiro vamos entender como tudo funciona na teoria, ou
seja: você vai ter que ler um pouquinho. Mas, fique tranquilo! Fizemos o possível para que a
leitura não seja assim tão chata. E ao fim desse artigo tem um vídeo do Murilo mostrando na
prática como ele ganhou quase 90 dólares em pouco menos de 15 minutos. Assim, você não
vai ficar tão perdido ao ver o vídeo pela primeira vez.

Antes de começar a ler o artigo, vamos fazer o seguinte combinado: Vamos chamar todos os
sites de apostas tradicionais como “casas de apostas”, assim como são conhecidas na Europa.
Então teremos: As Casas de Apostas, que são os sites de apostas tradicionais, e a Betfair, tudo
bem?
Entendido isso, anote isso no seu caderninho:

O Sistema Clube da Aposta utiliza os bônus oferecidos pelas casas de apostas como
a fonte de seu lucro.

Para atrair mais jogadores, essas casas oferecem bônus de boas-vindas aos seus novos clientes.
E, para ganhar esse bônus, os clientes precisam fazer o seu primeiro depósito. Vamos pegar o
site de apostas Expekt como exemplo:

Como exemplo temos um bônus de €35 que era oferecido pelo site Expekt.
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Veja na imagem acima que, para ganhar o Bônus de €35, você precisaria depositar €35.
Ok, dessa forma é só eu depositar €35, ganho o bônus e saco todo o valor logo em seguida.
Fácil, fácil!
Infelizmente não é tão simples assim. Para evitar atitudes como essas, as casas de apostas tem
regras ou condições que devem ser cumpridas antes de realizar qualquer saque. Essas regras
são conhecidas como “rollover”, a casa de apostas Expekt pede que o depósito mais o bônus
seja apostado 3 vezes, em odds de 1.50 para cima. Os termos e condições exigidos para esse
bônus eram os seguintes:
“The deposit amount (up to maximum bonus amount) + the bonus amount must be turned over 3
times in our sportsbook on odds 1.50 or above before a withdrawal can be paid out and before a
transfer to other products should be made.”
Ou seja, para poder sacar o seu dinheiro, você precisaria apostar 3 vezes o valor de 70 Euros
(€35 depósito + €35 bônus) em eventos que as odds sejam de 1.5 ou maior.
Ok, mas se não posso sacar logo em seguida, como poderei lucrar sem correr riscos?
No artigo anterior, você aprendeu como funciona a Betfair, e aprendeu também como
se aposta contra um determinado resultado. Enquanto nos sites de apostas tradicionais você
apostaria para o “Time A” vencer a partida, na Betfair você pode apostar contra o “Time A”, ou
seja: na vitória do “Time B” e no empate.
Como já havíamos dito, o nosso sistema consiste em transformar os bônus das casas em
dinheiro real através da Betfair. E nós sabemos que, no começo, até mesmo o que é simples
pode parecer complicado. Talvez, enquanto você lê esse tutorial, deve ter pensado uma vez ou
outra que isso é complexo demais, mas, na verdade, é mais fácil do que você pode imaginar, e
quando menos esperar já estará ganhando dinheiro com as apostas. Para isso, queremos que
entenda primeiro o funcionamento do sistema.

Entendendo como lucrar
Vamos imaginar que você tem €130 de saldo na Betfair:
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E em uma casa de aposta você depositou €20 e recebeu mais €20 de bônus totalizando €40 de
saldo.

Exemplo de uma casa de apostas que você depositou €20 e recebeu mais €20 de bônus.

A idéia é “passar” todo o dinheiro que temos na casa de aposta para a Betfair:

Agora precisamos passar o nosso dinheiro mais o bônus para a Betfair, transformando em
“dinheiro normal”.
Para isso, nós iremos:
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1. Escolher uma partida de futebol
Digamos que, na partida Atlético x Cruzeiro, acreditamos que o empate é um resultado
improvável de se acontecer e é esperado que uma dessas equipes vença o jogo.

2. Apostamos na casa de aposta
Após fazer o depósito e receber o bônus, iremos fazer a nossa aposta no empate. Vamos supor
que o valor das odds para o empate é de 3.2. Como depositamos €20 e recebemos mais €20 de
bônus, temos €40 de saldo. Esse é o valor que iremos apostar no empate.

Primeiro fazemos uma aposta com o valor depositado mais o bônus recebido na casa de apostas.

3. Apostamos contra na Betfair
E, logo em seguida, escolhemos o mesmo jogo na Betfair, e apostamos contra o empate.
Mas como saber o valor que devemos apostar na Betfair? Apostamos o mesmo valor que
apostamos na casa de apostas?
Não! Nós devemos utilizar a calculadora que está disponível em nosso site, você pode encontrála através do botão em nossa pagina principal.
Para utilizá-la, basta você inserir: o valor das odds da casa de aposta, o valor que apostou e
as odds para se apostar contra; que ela te diz exatamente o quanto você deverá apostar na
Betfair.
Vamos supor que a odd para apostar contra na Betfair seja de 3.25. Vamos colocar esses valores
na calculadora:
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Ao inserir os valores, a calculadora dirá o valor que você deverá apostar na Betfair.

Por coincidência, o valor que devemos apostar, nesse exemplo, também é €40, mas
nem sempre será assim. Se, por exemplo, a Odd para se apostar contra fosse de 3.3 nós
deveríamos ter apostado €39.38.

Perceba que abaixo de “Valor a somar/deduzir do bônus” estará o valor “-2.00€”, esse é o valor
que você irá “perder” do seu bônus, devido à comissão da Betfair e a pequena diferença das
odds. Mas, como você ganhou €20 de bônus, ainda estará lucrando €18.

Ao apostar contra o empate, conseguimos passar todo o nosso saldo da casa para a Betfair, caso Cruzeiro ou
Atlético vença a partida.

Dessa forma todos os resultados possíveis dessa partida estão cobertos, pois se der empate
você ganha a aposta na casa. E se qualquer uma das duas equipes vencer (que é o que
queremos) você ganha a aposta na Betfair, seu dinheiro está salvo de qualquer forma.
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4. Lucrando
Digamos, então, que Cruzeiro ou Atlético vença a partida. Observe a imagem:

Mesmo perdendo alguns eurinhos, ainda ganhamos dinheiro devido ao bônus que recebemos.

Você irá perder os €40 na casa de aposta, pois apostou no empate, mas irá ganhar €38 na Betfair
por ter apostado contra o empate. Você ganha em uma casa e perde na outra. Mas, como dos
€40 que você perdeu na casa apenas €20 eram seus e os outros €20 eram bônus, você lucrou
€20 menos os €2, pela diferença das odds e a comissão da Betfair, totalizando €18 de lucro.
Você deve ter percebido que quando se ganha a aposta na Betfair, você transforma o bônus em
um dinheiro normal, pois na prática é como se você tivesse ganho uma aposta normalmente
pela Betfair, não precisando mais cumprir com as condições de rollover, mesmo porque não há
mais dinheiro na casa de aposta, você zerou o saldo e “passou” tudo para a Betfair.
E o seu saldo na Betfair que era antes de €130, passaria para €168 (€130 + €20 Depósito Casa de
aposta+ €18 de lucro).

Gastando apenas alguns minutos do seu dia, você fez 18 Euros de lucro. Ganhando dinheiro sem riscos com algo
extremamente prazeroso.
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O que aconteceria se a partida tivesse teminado empatada?
Não haveria problema nenhum. Você iria perder a aposta na Betfair e ganhar na casa de apostas.
Como sempre, seu dinheiro está salvo, você nunca perde! Ou ganha em uma casa, ou ganha em
outra. E bastaria repetir o procedimento apostando o novo saldo e fazendo a aposta contra na
Betfair até conseguir passar todo o dinheiro.

5. Lucrando ainda mais
E o lucro não pára por aí! Quando passar todo o saldo da casa de aposta para Betfair, o ciclo se
repete, você poderá depositar o dinheiro na próxima casa e ganhar um novo bônus. Nosso
sistema possui várias casas, cada uma com um bônus diferente esperando por você.

Enquanto houver casas de apostas, você poderá utilizar os seus bônus para lucrar cada vez mais.
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Quiz: Você aprendeu a lucrar com as apostas?
1/5: De onde vem o lucro do Sistema Clube da Aposta?
Do ganho das apostas.
Dos bônus oferecidos pelas casas.
Da variação do câmbio.
Resp: Dos bônus oferecidos pelas casas

2/5: Para se aplicar o sistema é melhor procurar por:
Resultados improváveis, para se ganhar logo na Betfair.
Resultados prováveis, para aumentar o saldo na casa.
Odds muito altas, pois o risco de ganhar na casa é menor.
Resp: Resultados improváveis, para se ganhar logo na Betfair

3/5: O objetivo do Sistema é:
Perder na Betfair e ganhar na casa.
Perder na casa e ganhar na Betfair.
Depositar o dinheiro na casa e sacar logo em seguida.
Resp: Perder na casa e ganhar na Betfair.

4/5: Devemos apostar primeiro na casa de apostas e depois fazer a aposta contra
na Betfair.
Verdadeiro.
Falso.
Resp: Verdadeiro

5/5: Podemos fazer vários cadastros na mesma casa de aposta.
Verdadeiro, não há problema algum em fazer isso.
Falso, as casas permitem apenas um cadastro por pessoa.
Resp: Falso, as casas permitem apenas um cadastro por pessoa.
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No tópico anterior, entendemos como funciona a lógica do sistema. Agora, vamos ver como
tudo funciona na prática:

Ganhando dinheiro na prática
Antes de começarmos a apostar na casa, temos que verificar qual o tipo de bônus que ela está
nos oferecendo.
Os tipos de bônus
Ao acessar a lista de casas de apostas que nós disponibilizamos, pode-se perceber que há dois
tipos de bônus:
Bônus de depósito
É o bônus mais comum, que a maioria das casas oferece ao fazer o primeiro depósito ou a
primeira aposta. Esse bônus é somado ao seu saldo e deve ser apostado como se fosse um
dinheiro normal que faz parte da sua conta.

Exemplo de bônus de depósito de R$200,00 oferecido pela Bet365.
Bônus freebet
É muito importante saber que tipo de bônus a casa nos oferece para utilizarmos a calculadora
de apostas corretamente.
Para deixar ainda mais claro, dê uma olhada na imagem abaixo na diferença entre os dois bônus:
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Diferença entre bônus de depósito e freebet

Enquanto o valor apostado é mantido após apostar com um bônus de depósito, na freebet você
recebe apenas os ganhos.

Agora que entendemos isso, já podemos procurar um jogo para fazermos a nossa aposta.

Procurar as melhores odds
Quando se vai à busca de boas odds para aplicar o sistema, devemos olhar para resultados mais
improváveis de se acontecer, pois lembrem-se:

O objetivo do sistema é perder nas casas de apostas e ganhar Betfair. Assim, todo o
saldo que você tiver na casa irá para a Betfair, inclusive o bônus.
Portanto, se você aposta no favorito, a probabilidade de ganhar na casa é maior e, como nós não
queremos isso, devemos sempre optar por resultados improváveis.
Na casa de apostas, encontramos o jogo Catania x Torino e acreditamos que o empate é um
resultado improvável:

Odds para o jogo Catânia x Torino na casa de apostas ApostasOnline.com.
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O ideal é procurar por odds que estejam entre 2.50 e 4.00. A princípio, não
recomendamos que aposte em odds superiores a 4.00, pois apesar de ser pouco
provável que o evento aconteça, caso este venha acontecer você irá passar uma
grande quantia da Betfair para casa de apostas.

Para se lucrar o máximo possível com os bônus, procure sempre apostar em eventos que a
diferença das odds da casa não seja maior que 0.15 em relação a Betfair.
Pegando como exemplo o jogo acima, Catania x Torino, o empate na casa está a 3.53 e na
Betfair 3.55, uma diferença de apenas 0.02, são boas odds para aplicar o sistema!

Para se apostar contra o empate, as odds são de 3.55 na Betfair, uma diferença muito pequena para as odds da casa
de apostas.

Apostando
Antes de fazer as apostas é importante verificar se estamos apostando no mesmo evento, ou
seja, se apostamos a favor do empate na partida Catania x Torino, devemos ter a certeza que
estamos fazendo a aposta contra o empate neste mesmo jogo. Se tiver dúvida, verifique a data
da partida, se a data for a mesma e o campeonato também, pode apostar.
Lembre-se de nunca apostar faltando pouco tempo para o jogo começa. Até pegar o ritmo, faça
tudo com calma e sem pressa. Após verificar se o jogo é o mesmo na casa e na Betfair, pode
fazer a sua aposta. Aposte primeiro na casa de aposta, e depois faça a contra aposta na
Betfair. Perceba, na imagem acima, que embaixo das odds contra o empate, temos a liquidez,
que no momento são de €748, portanto você pode apostar tranquilamente, pois sua aposta será
correspondida.

Utilizando a calculadora
Utilizar a nossa calculadora é a maneira mais prática para se saber exatamente qual valor
devemos apostar contra na Betfair. Ela é muito simples e intuitiva, vamos aprender a trabalhar
com ela:
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A calculadora funciona de forma automática, assim que preencher todos os campos: Valor Apostado, Odd (Casa) e
Odd (Betfair) ela já lhe mostra os valores que terá que apostar. Ela é dividida em duas colunas, uma coluna é a
“Casa de Aposta” e a outra é a Betfair.

Coluna “Casa de Aposta”
•
•

Valor apostado: Aqui você deverá digitar o valor que apostou na casa de apostas.
Odd: São as odds em que apostou na casa de aposta.

Coluna “Betfair”
•
•

Odd: A odd para apostar contra na Betfair.
Comissão: Inicialmente é 5%, então não é necessário que você mude esse valor por
enquanto.

E, por fim, o campo “Bônus Freebet” que só deverá ser marcado caso o bônus seja uma freebet.
Assim que preencher esses valores, a calculadora irá lhe retornar o valor que você deverá
apostar contra na Betfair.

Voltando ao nosso jogo Catânia x Torino:
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Usaremos esse jogo para apostar os €40 (€20 de depósito + €20 Euros de bônus). Para você
entender melhor, vamos fazer juntos. Para isso, abra a nossa calculadora de apostas, clicando
no link anterior.
No campo Valor apostado, você irá digitar “40”, que é o valor que iremos apostar em Euros na
casa de apostas.
Logo embaixo, temos as odds. Como iremos apostar no empate, por ter boas odds e ser um
resultado improvável, digite “3.53” que é o valor do empate.
Agora, no campo Betfair, vá em Odd e digite “3.55”, que é o valor para se apostar contra o
empate na Betfair. Ficando assim:
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Calculadora já preenchida, indicando os valores que serão apostados, o saldo necessário e o valor a ser deduzido do
seu lucro.

Pronto! O Valor que deverá apostar na Betfair é de €40.34, e o saldo que você deverá ter na
Betfair é de €102.87. Lembre-se de usar “.” (ponto) ao invés de vírgula para separar os
centavos
ao
fazer
a
aposta
na
Betfair.
No Valor a Somar/Deduzir do bônus, você irá perder apenas €1,68, nessa operação, como lhe
foi oferecido um bônus de €20 você terá lucrado €18,32 em apenas alguns minutos.
O Objetivo é ganhar sempre na Betfair, para não ter que cumprir as condições de saque, o
rollover. Dessa forma, você lucra e a casa também lucra e, claro, nós também lucramos, pois
somos afiliados dessas casas.
Lembre-se que fazendo isso, você estará prestigiando o nosso trabalho e, claro, nós o
agradecemos imensamente. Além disso, ao deixar as casas “no azul” irá possibilitar que você
ganhe novos bônus futuramente.

Vídeo: Lucrando quase 90 dólares em menos de 15 minutos
Uffa! Vamos finalmente ao vídeo onde você vai ver tudo isso que você aprendeu sendo aplicado
na prática. Veja e reveja o vídeo quantas vezes achar necessário. Abra a calculadora, faça os
cálculos, simule, enfim…é muito importante que você saia desse tutorial bem afiado. ;)
Clique com o botão direito na imagem e peça para abrir o link em uma nova aba.

Gostou? Então clique aqui para continuar acompanhando nossos vídeos no Youtube!
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Quiz: Você aprendeu como ganhar dinheiro com as apostas?
1/5: Ao fazer o sistema, o ideal é apostar em odds entre:
1.00 e 2.50
2.50 e 4.00
Acima de 4.00
Resp: 2.50 e 4.00

2/5: Se apostamos €50 em odds de 3.18 na casa, utilizando a calculadora com a nova comissão
de 6,5%, quanto devemos apostar contra na Betfair em odds de 3.25?
€50
€51.25
€49.92
Resp: €49.92

3/5: Por que não devemos apostar em odds superiores a 4.00?
Pois a responsabilidade é muito alta e exige um saldo maior.
Porque as chances de ganhar são altas.
Porque não é uma atitude bem vista pelas casas.
Resp: Pois a responsabilidade é muito alta e exige um saldo maior

4/5: Apostamos na casa em odds de 3.20 e apostamos contra a 3.50, vocês fariam
essa aposta?
Sim, porque as odds estão entre 2.50 e 4.00.
Sim, porque a diferença das odds é baixa.
Não, a diferença das odds é maior do que 0.15.
Resp: Não, a diferença das odds é maior do que 0.15

5/5: Utilizando a calculadora, quanto perdemos do bónus ao apostar, na casa,
30 Euros a favor em odds de 3.35 e contra em odds de 3.40 na Betfair?
€1,27
€1,50
€2,20
Resp: €1,50

Você já está ficando bom! Mas vamos treinar um pouco mais. Em nosso próximo artigo, iremos
utilizar o simulador para reproduzir uma situação que você precisará utilizar a nossa calculadora,
apostar na casa de apostas e na Betfair. Tudo isso para que você inicie o nosso sistema sem
maiores dúvidas e comece a ganhar dinheiro logo, logo.
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Já está preparado para seguir em frente? É muito importante que tenha entendido
todos os conceitos que mostramos antes de ir para o artigo seguinte. Lembre-se que,
em qualquer dúvida, você poderá consultar o nosso Fórum ou entrar em contato com
a gente. Dê uma olhada no próximo capítulo:
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Simulador de apostas
Para que você aprenda a ganhar dinheiro sem riscos, nada melhor que praticar um pouco antes
de apostar de verdade. Dê uma olhada no nosso simulador de apostas e entenda como funciona
o nosso sistema.

Como apostar em nosso simulador
Depositando e recebendo o bônus
Na parte esquerda, temos um site de apostas tradicional. Vamos dizer, que depositamos €20
para receber mais €20 de bônus. Com isso, o nosso saldo atual é de €40. Agora, precisamos
escolher um jogo para apostar o nosso saldo.
Escolhendo o jogo para se apostar
Vamos aplicar o nosso sistema no jogo Lyon vs Liverpool, do dia 4 de Novembro. Agora,
precisamos achar esse mesmo jogo na Betfair. Podemos procurá-lo pelo menu “Futebol
Fixtures”, e ir pela data do confronto e selecionar o mercado “Probabilidades”.
Assim que encontrarmos o jogo, precisamos procurar pelas odds da Betfair mais próxima da
casa de apostas. Quanto mais próximas são as odds para se apostar contra na Betfair, maior será
o lucro que teremos com o nosso bônus.

Em algumas situações, nas casas de apostas conseguimos encontrar odds
superiores as da Betfair. Quando isso acontece temos um “greenbook”. E além do
lucro que nós já teríamos com o bônus, conseguimos lucrar um pouco mais devido
essa diferença.

Utilizando a calculadora de apostas
Como podemos perceber, as odds para o empate são as mais próximas que temos e, logo, é a
melhor opção para aplicarmos o nosso sistema de apostas. Agora, para sabermos os valores que
precisamos apostar na Betfair vamos utilizar a calculadora de apostas, que você pode acessar,
sempre que precisar, em nossa página inicial.
Como vamos apostar €40 no empate, vamos preencher o valor apostado com “40″ e em “Odd”
as odds apostadas na casa, que são de 3.43. Como é um bônus de depósito, não precisamos
marcar o campo freebet.
Agora no lado direito, a única coisa que precisamos fazer é preencher as odds da Betfair no
campo “Odd” com 3.45, a comissão inicial é de 5,00%, portanto não precisa ser alterada. Feito
isso a calculadora irá ficar assim:
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Ao preencher o valor apostados e as odds da casa de apostas e da Betfair, a calculadora irá indicar qual o valor
deverá ser apostado. Portanto, precisaremos apostar €40.35 na Betfair e a nossa responsabilidade

é de €98,86, esse é o saldo que precisamos para poder realizar a aposta.

Entendendo o cálculo do lucro
Logo abaixo, temos o “Valor a somar/deduzir do bônus”, perceba que se ganharmos na casa
iremos perder €1,66 e se ganharmos na Betfair iremos perder €1,67. Porem, lembre-se que
ganhamos €20 de bônus da casa, portanto iremos lucrar no mínimo €18,33.
Vamos fazer os cálculos para entender melhor:
Se ganhar na casa de apostas
Se der empate nesse jogo, iremos ganhar a nossa aposta na casa de apostas. Portanto, vamos
multiplicar o valor apostado pelas odds e então saber o nosso lucro:
€40 x 3.43 = €137,20
Porém, nós perdemos a aposta na Betfair, e como apostamos €40,35 em odds de 3.45 a nossa
responsabilidade é:
€40.35 X (3.45 -1) = €98,86
Então diminuindo o que ganhamos da casa do que perdemos da Betfair teremos:
€137,20 - €98,86 = €38,34
Como apostamos €40, por isso a calculadora nos diz que perderíamos €1,66. Mas como do
nosso bolso saiu apenas €20, nos sobrou €18,34 que é o nosso lucro com a aplicação desse
sistema. Mas como ganhamos na casa, teremos que selecionar uma outra aposta para poder
passar esse saldo para a Betfair.
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Se ganhar na Betfair
Agora se qualquer uma das equipes vencerem, iremos ganhar a nossa aposta na Betfair, nós
receberíamos o valor da aposta contra que fizemos, que foi de €40,35. Porém, a Betfair tem
uma comissão que precisa ser paga de 5%, ficando assim:
€40,35 – 5% = €38,33
Porém, perdemos €40 na casa de apostas, mas como só €20 eram nossos e os outros €20 eram
bônus, o nosso lucro foi de €18,33.
Agora que você já entendeu como ele funciona, pratique bastante em nosso simulador,
utilizando a calculadora, para entender todos os conceitos do Sistema Clube da Aposta.

Já está preparado para seguir em frente? É muito importante que tenha entendido
todos os conceitos que mostramos antes de ir para o artigo seguinte. Lembre-se que,
em qualquer dúvida, você poderá consultar o nosso Fórum ou entrar em contato com a gente.
Dê uma olhada no próximo capítulo:
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Como abrir uma conta na Betfair
A Betfair é a maior casa de apostas intercâmbio do mundo e atualmente patrocina equipes como
Barcelona, Juventus e Arsenal. Além do Sportsbook, que é a casa de apostas convencional, a Betfair
permite que façamos apostas cruzadas no mercado intercâmbio, onde apostadores compram e
vendem suas posições, executando o tão famoso trading esportivo. Abrir uma conta é fácil e rápido!
😀

Porque criar uma conta na Betfair?
Talvez você esteja se perguntando: mas porque a Betfair? Se há tantas casas de
apostas ao redor do mundo, o que a Betfair tem em especial? Como mencionamos
no começo deste artigo, a Betfair não é tão somente uma casa de apostas.
Nela, você poderá se tornar um trader, entrando e saindo do mercado a
qualquer momento, em qualquer evento esportivo (além de mercados como
política, premiações como Oscar e muito mais). Além de muitos mercados e alta
liquidez, o que é essencial para o trading, a Betfair é uma casa segura e confiável.
Mas, antes de aprender como apostar na Betfair, precisamos abrir uma conta por lá. E vamos te
acompanhar em cada passo:

Como abrir uma conta na Betfair
Tanto na home page do Clube, como nos artigos que falam sobre trading e sobre a Betfair, você
encontrará banners que te levam até o site oficial da casa. É super importante que você clique
nesses banners para abrir a sua conta, pois assim o Clube gera receita para continuar publicando
conteúdos e cursos, você não perde nada com isso e nos ajuda a manter o nosso bom trabalho! Por
isso, o primeiro passo é clicar no banner abaixo:

Ao acessar a página da Betfair, clique em registrar-se e em seguida preencha os campos
seguintes com os seus dados pessoais. Sugerimos que ao escolher a moeda da sua conta, opte
pelo Dólar Americano tanto a sua conta Ecopayz, quanto a sua conta Betfair. Isso porque caso você
venha a comercializar o seu saldo, não pagará taxas extras de câmbio, pois praticamente todas as
empresas que compram salto trabalham com USD. Completou o cadastro? Clique em Aceitar e abrir
conta.
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Depósito
Ao finalizar o cadastro, você será redirecionado para uma página de depósito. Você pode depositar
neste exato momento através das opções disponíveis (recomendamos a Ecopayz), ou fechar esta
página e seguir direto para a home da Betfair.

Verificação da conta
A Betfair é uma casa de apostas séria e segura. Para garantir a identidade dos seus usuários, é
necessário verificar a conta. No canto superior direito, ao lado de “Depósito”, clique em “A minha
conta”. Logo abaixo você verá uma mensagem que informa que a sua conta ainda não foi verificada.
Clique nela, e um pop-up irá aparecer, solicitando acesso à sua WebCam. Você também pode enviar
a imagem dos seus documentos, mas percebemos que desta forma o processo de verificação é um
pouquinho mais lento. No pop-up, escolha entre passaporte, documento de identidade ou carteira
de motorista:
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Com a sua câmera habilitada, tire uma foto do documento como mostra a imagem:
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Após enviar os documentos, a sua conta vai para análise e no caso da conta que abrimos no vídeo
que está neste artigo, em 2 horas a conta já estava habilitada!
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É hora de depositar e começar!
Lembra do acesso “A minha conta”? Ao lado dele há o botão “Depósito”. Clique neste botão e vá
para a página onde você deposita e saca o seu dinheiro. Você terá opções como depositar
utilizando um cartão de crédito, Boleto Bancário, Ecopayz e transferência bancária. É
importante lembrar que caso você deposite via transferência, por exemplo, você deve sacar valores
equivalentes via transferência, e por isso indicamos que crie a sua conta na Ecopayz, que é mais
rápida, prática e segura.

Bônus
Ao clicar em qualquer um dos nossos links ou mesmo em nossos banners, você será direcionado para
a página de cadastro e ainda receberá um bônus exclusivo para os usuários do Clube da Aposta. A
Betfair está sempre trazendo novidades e lançando novas promoções, por isso, antes de se
registrar, dê uma boa olhada nos termos e condições para aproveitar o máximo possível em seu
primeiro depósito.

Preparado para abrir uma conta na Betfair?
Ao abrir uma conta na Betfair, você poderá executar o sistema ensinado em nossos cursos, e onde
poderá dar os seus primeiros passos para se tornar um trader ou punter de sucesso. Abra a sua
conta e caso tenha qualquer dúvida, basta entrar em contato conosco. Clique no banner abaixo:
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Como criar uma conta na Ecopayz
Para depositar e sacar nas principais casas de apostas, uma carteira virtual é mais do
que bem-vinda: é uma ferramenta essencial para quem quer se profissionalizar nas
apostas esportivas! Agora você vai aprender com a gente como criar uma conta
Ecopayz Gold Grátis e como utilizá-la para fazer seus depósitos e saques na Betfair e
nas suas casas de apostas favoritas.

Preparado para criar sua conta na Ecopayz?

O que é a Ecopayz?

Uma conta Ecopayz é como uma conta em um banco digital. Junto com a Neteller, Skrill,
Entropay, entre outras, elas são conhecidas como carteiras virtuais. As carteiras virtuais
são importantes porque ela confere maior agilidade e segurança ao apostador.
Imagine, por exemplo, você precisando fazer um depósito para apostar em um jogaço
que vai acontecer em menos de 1 hora. Um boleto bancário normalmente demora de 1 a
3 dias úteis para compensar, até lá você perdeu a sua partida. Já com uma carteira
virtual, em questão de segundos você terá dinheiro em sua conta e estará preparado
para apostar.
Se você já está no mundo das apostas há algum tempo, já deve ter escutado falar da
Neteller. Se nunca ouviu falar, saiba que a Neteller era a principal carteira virtual
utilizada pelos apostadores brasileiros. Entretanto, em fevereiro de 2018, ela comunicou
que não efetuaria mais depósitos e saques em casas de apostas, entre elas, claro, a
principal bolsa de apostas esportivas do Mundo: a Betfair.
Muitos pensaram em até parar de apostar ou fazer Trading Esportivo. Mas sabíamos que
era apenas questão de tempo para que uma nova solução surgisse e preenchesse esse
vazio deixado pela Neteller, e a solução foi oferecida pela Ecopayz.
Através da Ecopayz você poderá:
Sacar e depositar nos principais sites de apostas;
Transferir dinheiro entre outros usuários Ecopayz;
Receber os seus lucros em sua conta bancária quando quiser;
E o melhor: tudo isso em poucos minutos e sem taxas. Para isso basta você criar a
sua conta no banner abaixo ou através dos nossos links e será automaticamente um
cliente Gold, e assim não vai precisar pagar taxas em seus saques e depósitos:
•
•
•
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Passo a passo para criar uma conta Ecopayz
Clicando no banner acima você será redirecionado para a página de registro. Tudo bem
simples e nada que você já não esteja acostumado. Por lá você vai precisar inserir:
•
•
•
•
•
•
•

Seu nome de usuário para acessar a nova conta Ecopayz;
A senha a ser utilizada;
Nome completo;
Data de nascimento;
Seu email;
Endereço;
E telefone.

Selecione a mesma moeda da sua conta Betfair
É muito importante que você selecione a mesma moeda da sua conta Betfair. Como as
contas Betfair normalmente são em dólar, sugerimos que também selecione dólares ao
preencher o formulário de registro.
Ao preencher essas informações a sua conta já estará criada e você será direcionado
para o painel principal. Agora precisa só confirmar suas informações pessoais para poder
utilizar a sua conta Ecopayz Gold.

Confirmando as informações da Conta Ecopayz

Ao clicar em seu nome, no canto superior esquerdo, você irá acessar o
seu perfil. Por lá, você precisará atualizar o seu perfil.
Clicando em “upgrade”, você precisará:
Verificar o seu email;
Selecionar a sua pergunta de segurança;
Verificar a sua identidade;
Documentos como a sua identidade com CPF, carteira de motorista ou passaporte serão
necessários para comprovar quem você é. Além disso, um comprovante de endereço
também é preciso para que um endereço seja atrelado à sua conta.
•
•
•

Nesse momento, lembre-se de possui digitalizações de boa qualidade e que mostrem os
quatro cantos do documento para que esse procedimento seja feito o mais rapidamente
possível e sem dores de cabeça.
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Inserindo saldo em sua conta Ecopayz

A Ecopayz já conta com soluções de pagamentos locais para brasileiros. Por lá você
poderá depositar em sua conta através das principais opções de banco do Brasil, como:
•
•
•
•
•

Bradesco;
Itaú;
Banco do Brasil;
Santander;
Entre outros.

Mas antes de fechar por lá, não deixe de entrar em contato com o pessoal
da PokerMoney.com.br e fazer um orçamento com eles.
Assim, você vai ter a certeza que estará depositando pelo melhor preço.
Com saldo na conta você estará preparado para depositar na sua casa de apostas
favorita. E lembre-se disso:

Depositando e sacando em seu site de apostas favorito
Para depositar com sua conta Ecopayz em seu site de apostas favoritos, você sempre
precisará acessar as opções de depósito do próprio site. A opção Ecopayz estará
disponível por lá.
E como exemplo, vamos pegar a Betfair:

Com poucos cliques é possível depositar por lá:
1. Vamos lá no canto superior direito e clicamos em Depositar.
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2. Ao abrir a nova tela com as opções de depósito, selecionamos a opção Ecopayz.
3. Definimos o valor que queremos depositar e uma nova janela se abrirá.
4. Prontinho! Basta você fazer o seu login e confirmar a operação. O seu saldo é
atualizado na mesma hora.
E para sacar é a mesma coisa. Selecionamos a opção levantamentos. Após ter feito
um primeiro depósito via Ecopayz, a opção para também sacar via Ecopayz estará
disponível para você. Basta selecioná-la e definir o valor que gostaria de receber em sua
conta.
Assim, em instantes, basta você acessar a sua conta Ecopayz que seu saldo já estará
atualizado com o valor que você acabou de sacar na Betfair ou em outro site de apostas
que você tenha escolhido.

Recebendo os seus lucros em uma conta bancária

Uma vez que você tenha saldo em sua conta Ecopayz, você poderá fazer
o que quiser com ele, e não somente depositar e sacar em sites de apostas como
também transformá-lo em lucro para o seu bolso.
Assim, nas opções de saque você poderá selecionar a sua conta bancária e confirmar o
valor que gostaria de receber.
Mas, a mesma dica serve aqui:

Não deixe de fazer uma cotação com o time da PokerMoney.com.br, pois
provavelmente a cotação que eles irão oferecer para você será melhor do que
aquela oferecida pela Ecopayz no momento do saque e sem falar que o
dinheiro é transferido para a sua conta bancária assim que concluída a
negociação com a PokerMoney.

Aprendeu como criar uma conta na Ecopayz?
Então é só clicar no banner abaixo e começar:

Esperamos que você tenha aprendido a criar a sua Conta Ecopayz! Caso tenha alguma
dúvida é só entrar em contato com a gente em um dos nossos vários canais de suporte
que teremos o maior prazer em te ajudar.😉
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Passo a passo para apostar
Em nossos últimos artigos, você aprendeu uma das estratégias que você poderá utilizar para
começar no mundo das apostas para poder levantar uma banca e te ajudar em sua caminhada
como apostador: o sistema do Clube da Aposta, onde utilizamos os bônus das casas de apostas
para lucrar com riscos bastante reduzidos. Entretanto, talvez surja uma dúvida ou outra na hora
de aplicar o sistema ou mesmo dar o pontapé inicial. Veja as principais etapas com esse passo a
passo simples e comece já a ganhar dinheiro com as apostas.

Fluxograma: veja as principais etapas para começar a apostar
Se ainda restou alguma dúvida em como fazer o sistema, esse fluxograma certamente irá ajudálo. Recomendamos que você o acompanhe em suas primeiras apostas:
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O fluxograma acima tem as principais ações que você precisa ter em conta na hora de começar a sua
jornada. Lembre-se que poderá consultá-lo sempre que achar necessário. Entretanto, abaixo
deixamos os links e mais algumas explicações essenciais para que não restem dúvidas para você:

Passo a passo do apostador detalhado
1º passo: Ser maior de 18 anos
Isso pode parecer óbvio, mas muitas vezes recebemos mensagens de adolescentes perguntando por
formas para que eles possam burlar as casas de apostas e começar a apostar ainda que sejam
menores de idade. Se você tem menos de 18 anos, saiba que essa a maioridade é estabelecida
justamente como uma segurança para você. No período da adolescência é o momento onde
estamos formando um entendimento crítico sobre tudo que nos cerca e as apostas esportivas, pelo
seu risco do vício e por ser considerado um jogo de azar, deve ser apresentado somente quando
temos a certeza que o usuário terá condições mínimas de saber lidar com o seu risco potencial.
Por isso, não há nada que impeça adolescentes de lerem a nossa página e estudar os diversos
conceitos que apresentamos aqui que irão auxiliar na formação de um apostador lucrativo e ciente
das armadilhas que existem nesse mundo. Entretanto, nada de pular etapas: apostar, somente à
partir dos 18 anos.
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2º passo: Ler os tutorias e cursos do Clube da Aposta
Independente da forma que você esteja consumindo os nossos conteúdos, saiba que a melhor forma
é sempre através dos nossos cursos em apostas esportivas, que estão organizados na sessão
“Cursos” aqui em nosso site. Por lá podemos inserir quizzes, vídeos e outros recursos multimídia de
forma ordenada para facilitar o seu aprendizado e garantir a melhor experiência possível. Por isso,
sempre dê preferência por acessar os nossos conteúdos por lá, combinados? 😉
No banner abaixo você será redirecionado a todos os nossos cursos:

3º passo: Participar do nosso Fórum de apostas
Pelo nosso Fórum de apostas você pode tirar as suas dúvidas, acompanhar a discussão de outros
usuários e fazer parte da nossa comunidade. Não deixe de dar um pulo por lá e colaborar ainda
mais para construir novos conhecimentos em apostas esportivas. Participe!
4º passo: Crie uma conta Ecopayz
É através da sua conta Ecopayz que você vai depositar e sacar na Betfair e nos diversos sites de
apostas com muita agilidade. Por isso, se você ainda não criou a sua conta é só clicar no banner
abaixo que você ainda terá o status “Gold” gratuitamente:

5º passo: Crie uma conta na Betfair
Ter uma conta na Betfair é essencial para qualquer apostador. Em nosso curso, você viu como
apostar a favor e como apostar contra na Betfair, e como a Betfair é uma ferramenta muito
importante que realmente revolucionou o mundo das apostas esportivas. Se o seu próximo
passo é tornar-se um trader esportivo, então não há dúvidas que a Betfair fará parte do seu diadia de trabalho. Assim, aproveite para criar a sua conta através do banner abaixo:

6º passo: Fique de olho nos melhores bônus
Em nossa lista de casas de apostas com bônus, nos esforçamos para mantê-la atualizada sempre
com os melhores bônus e com as casas de apostas mais seguras para o apostador. Por isso,
aproveite para já deixar o link salvo nos seus favoritos e acessá-la regularmente. No banner
abaixo você também confere a nossa seleção de bônus para você:
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7º passo: as melhores ferramentas para o apostador
Além disso tudo, em nossa sessão de ferramentas também organizamos as principais
ferramentas que um apostador deve ter em seu cinto de utilidades, desde softwares, passando
por nossa calculadora, sites essenciais e as casas de apostas que você precisa conhecer. Assim,
não deixe de conhecer as ferramentas para apostadores que selecionamos para você através do
link anterior.

Ficaram claros os principais passos para um apostador?
Com o nosso fluxograma e os principais detalhes do passo a passo que você precisa seguir,
acreditamos que agora ficou muito mais simples seguir jornada, não é verdade? Consulte essa
página quantas vezes quiser, e lembre-se que poderá tirar as suas dúvidas em nossos principais
canais de contato.

Já está preparado para seguir em frente? É muito importante que tenha entendido
todos os conceitos que mostramos antes de ir para o artigo seguinte. Lembre-se que,
em qualquer dúvida, você poderá consultar o nosso Fórum ou entrar em contato com a gente.
Dê uma olhada no próximo capítulo:

www.clubedaposta.com
Clube da Aposta © 2010 | Todos direitos reservados

www.clubedaposta.com
Clube da Aposta © 2010 | Todos direitos reservados

Casas de Apostas
Pronto para começar a ganhar dinheiro com as apostas?
Ótimo! Nós do Clube da Aposta separamos as melhores casas e os melhores bônus, perceba que
elas estão organizadas dos bônus menores para os maiores, é muito importante que você siga
essa sequência, pois o lucro que você tiver com as casas menores irá te ajudar a fazer as casa
maiores.
Tudo começa na Betfair, a casa principal do nosso sistema, faça as casas com calma, sem pressa,
divirta-se com o processo, e quando menos perceber já terá terminado o sistema e estará
compartilhando conosco uma viagem que você pôde fazer, ou a moto que você tanto queria
comprar, ou quem sabe ainda aquele curso que você tanto queria começar e que foi possível
graças ao Clube da Aposta, ficaremos muito felizes em saber que nós o ajudamos.
Veja as principais casas de apostas e os bônus que eles oferecem! Clique aqui e
comece a apostar!

Eu tenho algumas dúvidas que gostaria de resolver antes de começar o sistema.
Coloque em nosso Fórum: www.clubedaposta.com/forum, e responderemos todas as suas
perguntas.
Desejamos bons lucros a todos!
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