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Betradar

Aumente suas receitas mais 
rapidamente com o provedor de 
serviços de apostas nº 1 do mundo

À medida que os operadores da indústria global 
de apostas esportivas consideram seus planos para 
o ano que vem, nunca foi tão importante para 
nós, como negócio, evoluir e inovar. Na Betradar, 
sempre estivemos na vanguarda da tecnologia 
de ponta e lideramos o caminho para a entrega 
rápida de dados e o lançamento de produtos novos 
e interessantes, como nossa Simulated Reality 
orientada por IA, para o mercado.

No entanto, é fundamental continuarmos 
a promover esses limites ainda mais. O grande 
volume de dados com os quais trabalhamos 
requer novas tecnologias e novas maneiras de 
coletar, processar e distribuir essas informações aos 
nossos clientes, garantindo que sejam entregues 
na velocidade da luz com total precisão e latência 
mínima a zero.

Como parte de nosso compromisso contínuo 
com o setor, estamos investindo em nossa 
infraestrutura tecnológica para aprimorar ainda 
mais uma oferta de produto líder de mercado e 
garantir que você tenha todos os itens necessários 

O Betradar é o seu balcão único para todas as soluções de apostas, trading e 
gerenciamento de risco

para administrar uma operação bem-sucedida de 
apostas esportivas. 

Independentemente de seu porte ou 
localização, nosso portfólio 360   graus apresenta 
todas as ferramentas para fazer de seu negócio 
um sucesso, incluindo nossa plataforma de apostas 
esportivas e jogos, serviços de apostas, soluções 
de jogos, transmissão ao vivo, estimulação de 
apostas e nossa solução de gerenciamento de risco 
e trading por assinatura, Managed Trading Services 
(MTS) e solução de marketing e patrocínio, ad:s.

Confiados como parceiros de dados oficiais 
de alguns dos órgãos esportivos mais renomados 
do mundo, e com uma participação de mercado 
líder de clientes de apostas, somos os únicos que 
podem garantir que você tenha acesso aos serviços 
de dados mais confiáveis, precisos e abrangentes 
possíveis. Nossas soluções foram desenvolvidas para 
serem completamente personalizáveis   e podem ser 
perfeitamente integradas em sua oferta on-line, 
de varejo ou móvel.

INTRODUÇÃO

Uma empresa multipremiada
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Tecnologia poderosa  
que impulsiona o sucesso

Crie uma solução completa com nossa plataforma 
de apostas esportivas e jogos de última geração. 
Incorporando nosso portfólio de serviços de apostas 
líderes de mercado, a plataforma oferece um balcão 
único, com a capacidade de fornecer e licenciar 
em mercados do mundo todo com o uso de uma 
tecnologia poderosa.

Nossa plataforma pode ser configurada com 
exclusividade e totalmente customizada para 
atender aos requisitos individuais de cada operador, 
permitindo que você configure o sistema por 
completo, de acordo com suas necessidades e 
processos existentes.

A solução inclui um excelente Sportsbook 
Module, um Gaming Module de alto desempenho, 
um poderoso Player Account Management Module 
e um Business Intelligence Module líder que o ajuda 
a ter total controle de seu negócio.

Plataforma de apostas esportivas e 
jogos

PLATAFORMA DE APOSTAS ESPORTIVAS E JOGOS

Características do produto

Rápido, escalável e estável com  
99,9997% de tempo de atividade

Apostas esportivas de classe mundial com 
desempenho superior 

Experiência omnicanal real 
através de vários canais

Milhares de recursos projetados 
para simplicidade de uso

Inteligência empresarial  
incomparável em tempo real

Serviços internos de suporte  
de conformidade

Experiência 
omnicanal real

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/sportsbook-platform/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Maximize suas receitas com nossas apostas esportivas de classe mundial

Nossa solução de apostas esportivas incomparável e 
verdadeiramente poderosa cobre todos os aspectos 
dos negócios de uma operadora. Nosso sistema 
é caracterizado por seu excelente desempenho, 
sendo capaz de gerenciar centenas de eventos 
esportivos ao vivo simultaneamente para gerar o 
máximo de receita.

Soluções de ponta on-line e de varejo
De pequenas a renomadas empresas de apostas 
que já a utilizam mundialmente, a solução tem uma 
capacidade demonstrada de processar centenas de 
milhões de transações por mês através de milhares 
de pontos de venda licenciados e diversos sites 
on-line. 

Abordagem modular e agnóstica
Nosso Sportsbook Module pode ser perfeitamente 
integrado a outras plataformas existentes de gestão 
de contas do jogador, permitindo que você adicione 
uma oferta de apostas esportivas incomparável à 
sua solução existente. 

Sportsbook Module
PLATAFORMA DE APOSTAS ESPORTIVAS E JOGOS

Características do produto

Soluções de 
ponta on-line e 

de varejo

Catálogo de esportes incomparáveis

Excelentes ferramentas e serviços de 
gestão de riscos e trading via MTS

Capacidade de gerenciar o maior número 
de eventos simultâneos em jogo 

Motor completo de promoção de apostas 
esportivas

Conteúdo centralizado Sistema de gestão
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Aprimore sua oferta com nossa solução de jogos de alto desempenho

Gere receita incremental para o seu negócio 
com um portfólio de jogos extenso e de alto 
desempenho. Criada para fornecer uma experiência 
de entretenimento contínua por meio de um 
desempenho excepcional, esta solução pode 
processar dezenas de milhares de transações por 
segundo, com um tempo de resposta incomparável. 

Beneficie-se de um catálogo de jogos que 
inclui uma ampla variedade de tipos de jogos para 
segmentos específicos de jogadores, incluindo 
Cassino, Cassino ao Vivo, Pôquer ou Bingo dos 
principais fornecedores terceirizados.

Nosso Gaming Module, em combinação com 
nosso Player Account Management Module, 
permite que você recompense seus clientes por 
meio de promoções prontas para uso, enquanto 
consulta uma carteira exclusiva, proporcionando 
uma experiência atrativa ao jogador final.

Gaming Module
PLATAFORMA DE APOSTAS ESPORTIVAS E JOGOS

Características do produto

Milhares 
de jogos 

disponíveis

Maior taxa de transferência de transações

Fácil controle de oferta por meio de CMS 
avançado

Lobby totalmente integrado

Configurador de jogos flexível e repleto de 
opções 

Milhares de jogos disponíveis 
de terceiros
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A ferramenta mais poderosa para 
ajudá-lo a assumir o controle de seus 
negócios

Com nosso Business Intelligence Module, 
seus dados de negócios são processados   em 
tempo real em todo o sistema para produzir 
com precisão o melhor produto e retorno de 
margem.

Business 
Intelligence 
Module

PLATAFORMA DE APOSTAS ESPORTIVAS E JOGOS

Características do produto
 ➔ Análise avançada de dados em tempo real
 ➔ Visualizações e relatórios inteligentes prontos 

para uso 
 ➔ Desenvolvido com tecnologias de ponta
 ➔ Maior usabilidade por meio de uma  

experiência móvel ágil
 ➔ Acesso de back-end único para fácil manuseio

A ferramenta certa para criar uma 
experiência incomparável para o 
cliente

Nosso Player Account Management Module 
tecnologicamente avançado fornece a você os 
melhores insights sobre o comportamento do seu 
cliente, o que cria oportunidades para aumentar 
substancialmente suas receitas.

Player Account 
Management 
Module

PLATAFORMA DE APOSTAS ESPORTIVAS E JOGOS

Características do produto
 ➔ Excelente mecanismo de promoção e bônus
 ➔ Visão 360   graus completa das atividades do 

jogador
 ➔ Solução integrada de processamento de 

pagamentos com carteira em tempo real 
compartilhada

 ➔ Sistema CRM avançado com componentes 
“Know Your Customer” integrados

 ➔ Configurador flexível para jogos responsáveis

Visão 360   
graus 

completa das 
atividades do 

jogador

Promoções 
poderosas e 
prontas para 

uso



10

O Pre-Match Odds Service da Betradar fornece tudo 
que você precisa para criar e gerenciar suas apostas 
esportivas – da criação de eventos e probabilidades 
ao monitoramento do mercado e confirmação de 
resultados. 

Preencha sua oferta de apostas com jogos 
precisos e constantemente verificados para mais de 
700.000 eventos por ano em mais de 70 esportes. 
Todos os mercados são compilados e negociados 
internamente por uma equipe dedicada de 
especialistas, que monitoram de perto as variações 
de preços de quase todas as casas de apostas ao 
redor do mundo. Os resultados verificados são 
entregues imediatamente, permitindo que você 
liquide suas apostas de forma direta. É assim que 
garantimos o Pre-Match Odds Service mais preciso 
de todo o setor.

Características do produto
 ➔ Jogos, sugestões de probabilidades, ferramentas 

de trading e resultados
 ➔ Mais de 70 esportes abrangidos, incluindo uma 

ampla variedade de esportes de nicho
 ➔ Mais de 700.000 eventos esportivos fornecidos 

anualmente
 ➔ Probabilidades compiladas e negociadas por 

especialistas internos garantem o serviço pré-
partida mais preciso do setor

 ➔ O serviço de monitoramento de mercado líder 
mundial oferece visibilidade de seus preços e 
concorrentes

 ➔ Probabilidades monitoradas pelo mais eficiente 
Sistema de Detecção de Fraudes garantem a 
integridade da provisão de preços

 ➔ Certificação ISO 9001, atendendo aos mais 
altos padrões de qualidade em todos os 
processos

Obtenha uma vantagem inicial na 
competição com o Pre-Match Odds 
Service mais extenso do mundo

Pre-Match Odds Service
SERVIÇOS DE APOSTAS

+700.000  
eventos por  

ano

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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O Pre-Match Odds Service fornece tudo que você precisa

Criação de evento
 ➔ Não há necessidade de configurar acessórios e mercados manualmente
 ➔ Todos os dados criados, verificados e supervisionados em tempo real por 

nossa equipe dedicada
 ➔ Informações valiosas são fornecidas, como transferências de jogadores em 

todo o mundo, notícias relacionadas com as partidas, lesões e suspensões 
 ➔ Garantia de qualidade com os mais altos padrões de segurança

Sugestões de probabilidades
 ➔ Fornecidas em um estágio inicial, permitem o uso direto para negócios do 

cliente final
 ➔ Todas as probabilidades são compiladas e monitoradas 24 horas por dia, 

7 dias por semana, por nossos traders experientes para evitar situações de 
arbitragem

 ➔ Serviço web de cálculo de probabilidades: aproveite os modelos 
matemáticos de probabilidades da Betradar e crie suas próprias 
probabilidades pré-partida

 ➔ Numerosas opções de configuração, incluindo configuração de margem

Ferramentas de trading
 ➔ Suas probabilidades e horários de fechamento são comparados com todo o 

mercado de apostas para minimizar erros
 ➔ Interface totalmente personalizável para alertas, mercados, esportes e 

outros parâmetros relevantes
 ➔ Sistema de alerta abrangente, incluindo detecção de resultados errados, 

apostas abertas em jogos já iniciados, diferenças nas probabilidades e 
jogos, apostas certas, ofertas removidas de outras casas de apostas e muito 
mais

 ➔ Complemento: O American Monitoring Service cobre a capacidade 
de verificar as probabilidades dos cassinos de Las Vegas para todas as 
competições de futebol americano, basquete, beisebol e hóquei no gelo 
disputadas nos Estados Unidos

Resultados
 ➔ Resultados finais precisos e rápidos fornecidos para mais de 70 esportes
 ➔ Pagamentos automatizados e imediatos possíveis
 ➔ Informações valiosas, como resultados de períodos, escalações, 

substituições, informações detalhadas de gols, gols e cartões
 ➔ Comparação de resultados: uma função totalmente automatizada para 

comparar seus resultados com o banco de dados de resultados da Betradar
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O Live Odds Service da Betradar é o serviço de 
trading em jogo mais popular do mercado, usado 
por mais de 350 casas de apostas mundialmente. O 
serviço totalmente automatizado e integrado está 
pronto para uso direto do cliente; exigindo apenas 
recursos muito limitados de sua parte para oferecer 
uma ampla variedade de esportes e mercados 
de apostas ao vivo. A equipe de especialistas da 
Betradar administra a partida completa em tempo 
real, usando nossos modelos matemáticos de 
probabilidade ao vivo de ponta - garantindo que 
possamos fornecer probabilidades ao vivo que 
maximizam o lucro.

A sofisticada ferramenta de trading ao vivo 
da Betradar (foto) permite que seus negociadores 
gerenciem de forma eficiente vários jogos 

Características do produto
 ➔ Mais de 570.000 eventos esportivos cobertos 

todos os anos em 30 esportes
 ➔ Maximização de lucro incomparável com o Live 

Odds Service mais preciso do setor
 ➔ Probabilidades ao vivo desenvolvidas com 

modelos matemáticos de ponta negociados por 
especialistas internos

 ➔ Acesso a dados exclusivos, de alta qualidade 
e rápidos como parceiro oficial de apostas 
da NBA, MLB, NHL, ITF, World Snooker e 
Professional Darts Corporation

Maximize seus lucros com o Live Odds 
Service de melhor desempenho do 
mundo

Live Odds Service
SERVIÇOS DE APOSTAS

Utilizado por 
mais de 350 

casas de apostas 
mundialmente

com dezenas de tipos de aposta por jogo, 
simultaneamente. O produto pode ser usado junto 
com nosso Live Odds Service para controlar suas 
probabilidades dependendo da responsabilidade e 
concede a flexibilidade necessária para apostar sua 
posição no mercado.

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/live-odds-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Para as casas de apostas que conduzem seu próprio 
trading interno, o Live Data Service da Betradar e 
nossa marca afiliada, o Live Data Service da Real 
Time Sportscast (RTS) são as principais fontes 
de informação para dados esportivos em tempo 
real verdadeiramente confiáveis   e abrangentes. 
Uma rede global de mais de 7.000 jornalistas de 
dados altamente treinados garante uma cobertura 
que atende aos melhores padrões do mundo em 
qualidade, segurança e integridade. O Live Data 
Service da Betradar é comprovadamente o mais 
rápido do mercado; com todos os dados entregues 
em menos de um segundo do local para o nosso 
Live Data Client. Esta interface de trading baseada 
em widget é totalmente personalizável e equipada 
com todos os recursos necessários para otimizar o 
trading durante o jogo.

Características do produto
 ➔ Betradar: 4 esportes e mais de 600.000 eventos
 ➔ Apoiada pela maior rede de jornalistas de dados 

do mundo
 ➔ Capaz de fornecer os dados mais rápidos, com 

o menor número de erros
 ➔ Profundidade de dados incomparável para 

oferecer suporte a mais mercados de apostas do 
que qualquer concorrente

 ➔ Sistemas de segurança mais sofisticados para 
apostar na produção de dados ao vivo

 ➔ Definição de padrões do setor para sistemas 
de recrutamento, treinamento e integridade de 
jornalistas de dados

 ➔ RTS: 17 esportes e mais de 60.000 eventos por 
ano, incluindo os esportes de crescimento mais 
rápido do mundo, como pólo aquático, sepak 
takraw e kabaddi

Todos os dados necessários para 
suas apostas esportivas – do serviço 
ao vivo de apostas esportivas mais 
completo mundo

Live Data Service
SERVIÇOS DE APOSTAS

A configuração do Betradar’s Distributed Live Data foi projetada 
para revolucionar a resiliência de seus dados; incorporamos a mais recente 
tecnologia de nuvem global, possibilitando o acesso a dados ainda mais 
rápidos, com interrupções e latência reduzidas. Os dados que coletamos no 
local são instantaneamente compartilhados no globo por meio de três grupos 
de computação independentes. Esta rede permite que os clientes recebam 
continuamente nossos feeds, mesmo se uma ou mais regiões estiverem inativas.

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/live-data-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Revolucione suas apostas esportivas 
com nossa inovação pioneira

Simulated Reality
SERVIÇOS DE APOSTAS · COMPLEMENTOS

A Simulated Reality consiste em um produto 
baseado em IA desenvolvido para partidas 
esportivas profissionais. Beneficiando-se 
da inteligência artificial e dos recursos de 
aprendizagem automática com simulações que 
refletem a forma da equipe e o jogo normal - a 
Simulated Reality cria uma experiência de apostas 
esportivas o mais próxima possível da vida 
real, abrangendo análise de jogos e tabelas de 
classificação. Com um banco de dados histórico 
e resultados estatísticos de mais de 50.000 jogos 
e nenhum esforço de integração necessário, a 
Simulated Reality inova em sua oferta de apostas 
esportivas.

Características do produto

Esportes ao 
vivo em 

um estilo 
totalmente 
reformulado

Disponível para futebol, críquete 
e tênis

Aumente o envolvimento das apostas por 
meio da visualização e estatísticas do jogo, 
que incluem rastreadores de partidas ao 
vivo e videoclipes (apenas futebol)

Lista abrangente de mercados de apostas 
pré-partida e ao vivo disponíveis por jogo

Todos os esportes oferecem uma 
combinação de réplicas e ligas/torneios 
fictícios

NOVO

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/simulated-reality/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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O serviço de Numbers Betting da Betradar é a 
solução de apostas em loterias líder mundial e 
mais abrangente do mercado. Agora disponível 
para operadores de apostas on-line e de varejo e 
provedores de plataforma, oferece aos apostadores 
apostas fixas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
em muitos mercados e seleções de resultados, com 
mais de 44.000 sorteios de loteria imobiliária por 
mês em mais de 70 países.

A Numbers Betting nasceu de uma parceria 
com a NSoft gerida por uma equipe empenhada 
que foi criada para este efeito, visando garantir os 
mais elevados padrões de qualidade, segurança e 
integridade de dados.

Apostas pré-partida na maior seleção 
de loterias imobiliárias

Numbers Betting
SERVIÇOS DE APOSTAS · COMPLEMENTOS

Poderosa 
ferramenta de 
venda cruzada 

que também atrai 
apostadores não 

tradicionais

Características do produto

Mais de 165 loterias, com mais de 110 
loterias reais baseadas em tambor e mais 
de 50 loterias baseadas em RNG

Experiência atrativa de apostas esportivas 
com vários mercados principais e 
secundários

Integração fácil e rápida por meio do 
Unified Odds Feed ou Unified Odds SDK 
da Betradar

Fluxo de visualização de varejo disponível 
para atender a quaisquer requisitos de 
largura de banda

Produção de dados interna com uma 
equipe dedicada para garantir a mais alta 
qualidade de dados

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/numbers-betting/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Betradar Ctrl é uma plataforma de apostas 
inovadora moldada por dois fatores críticos 
endossados   pelo cliente: Velocidade e controle. 
É por isso que seu design modular baseado em 
eventos e interfaces de usuário elegantes permitem 
a integração rápida e contínua de novos serviços e 
recursos.

Nossa nova tecnologia também permite a 
exibição de atualizações de probabilidades em 
tempo real e seleção das casas de apostas com 
as quais deseja compará-las. Os menus tornam 
a navegação intuitiva e simples, economizando 

Controle total de sua operação de aposta

Betradar Ctrl
SERVIÇOS DE APOSTAS

tempo e permitindo que você se concentre nas 
áreas mais necessárias. Todos os principais recursos 
do serviço pré-partida e de probabilidades ao vivo 
estão disponíveis na Ctrl.

Ao longo de 2020, o foco estava em 
dimensionar a arquitetura com recursos, 
ferramentas e funcionalidades adicionais a serem 
incluídos ao longo de 2021. Eles estão relacionados 
a melhorias no controle de probabilidades, criação 
de eventos, melhorias de alerta, registros de 
atividades e aprimoramento geral da experiência 
do usuário. Durante 2021, a Ctrl se aproximará 
cada vez mais da nossa visão como a plataforma de 
apostas líder do mercado.

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/betradar-ctrl/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure


17

Atualizações 
de 

probabilidades 
em tempo 

real

A ferramenta de trading revolucionária 
permite que você controle suas 
probabilidades dentro da plataforma e 
defina configurações dinâmicas em um 
único nível de evento

A arquitetura de software preparada 
para o futuro garante que novos recursos 
possam ser facilmente incorporados

O tratamento acelerado de dados 
fornece novas técnicas de extração 
de probabilidades ultrarrápidas para 
atualizações em tempo real – ideal para 
comparação e alerta rápidos

O feed de dados otimizado funciona em 
conjunto com o Unified Odds Feed da 
Betradar, simplificando a integração e 
manutenção

A interface intuitiva oferece navegação 
simples e eficiente para economizar seu 
tempo

Unificação de pré-partida e apostas ao 
vivo – começando pela configuração, 
os dois produtores serão unificados e 
gerenciados nas mesmas interfaces

Insira ou edite manualmente as 
liquidações para todos os mercados. 
Anule ou cancele apostas em períodos de 
tempo especificados. Retenha liquidações 
se necessário e, em seguida, liquide 
manualmente ou solicite mensagens de 
liquidação automatizadas

Características do produto
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O Player Markets permite que seus apostadores 
apostem em uma ampla gama de mercados 
relacionados ao desempenho para as ligas e 
esportes mais fascinantes do mundo. Disponível 
para competições de futebol de elite, bem 
como regras da MLB, NBA e australiano, todos 
os mercados são baseados nas estatísticas dos 
jogadores, como gols, touchdowns e eliminações, 
e incluem os formatos de mercado “acima/abaixo” 
e “pelo menos”. Com as apostas nas estatísticas 
dos jogadores se tornando cada vez mais populares 
entre os fãs de esportes, o Player Markets permite 
que você aproveite essa tendência crescente.

Características do produto
 ➔ Mais de 600 apostas por jogo – cobrindo 

as regras da NBA, MLB, futebol europeu de 
elite, e australiano

 ➔ Todas as principais estatísticas do jogador estão 
incluídas para cada esporte

 ➔ Sem carga de trabalho para as casas de 
apostas, uma vez que os mercados são criados, 
gerenciados e liquidados internamente

 ➔ Preços mais apurados graças aos modelos de 
probabilidades matemáticas de ponta

Aposta no desempenho individual do jogador

Player Markets
SERVIÇOS DE APOSTAS · COMPLEMENTOS

Disponível para 
futebol, futebol 

americano, basquete 
e beisebol

Player Markets In-Play

Direcione suas apostas esportivas para 
além da linha do gol com o novo Player 
Markets de futebol americano da Betradar. 
Com vários mercados “acima/abaixo” 
do desempenho dos principais jogadores 
ofensivos, deixe seus clientes preverem os 
touchdowns, carries, jardas de recepção, 
conclusões de passes de um indivíduo e 
muito mais.
 

 ➔ Os clientes podem apostar ao vivo no 
desempenho do jogador

 ➔ As posições dos jogadores incluem seis 
jogadores ofensivos de alto nível por 
equipe:  
1 Quarterback; 2 Running Backs; 
3 Wide Receivers / Tight Ends

 ➔ Um pacote de 10 novos mercados que 
consiste em 5 adereços de jogo e 5 
adereços de primeiro tempo

 ➔ Mercados de jogadores defensivos em 
breve

NOVO

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/player-markets/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Revelando o potencial das apostas no críquete

Premium Cricket Service
SERVIÇOS DE APOSTAS · COMPLEMENTOS

Seguido por mais de 2 bilhões de pessoas em 
todo o mundo, o críquete é o segundo esporte 
mais popular do mundo. O crescimento do 
críquete T20 está trazendo ao esporte um novo 
público focado em apostas. Mais do dobro de 
dinheiro é correspondido nas bolsas de apostas 
para os principais jogos de críquete do que para 
os principais jogos de futebol. Para as casas de 
apostas, o crescimento da receita do críquete pode 
ser enorme.

O produto de críquete premium da Betradar 
é projetado para ajudar as casas de apostas a 
revolucionar seu serviço de críquete e desbloquear 
este vasto potencial.

Características do produto
 ➔ Qualidade de preço excepcional
 ➔ Soluções em tempo real para todos os jogos
 ➔ Passivos gerenciados
 ➔ Criação de evento
 ➔ Mais de 150 mercados ao vivo e pré-partida
 ➔ Parceria oficial com painéis de críquete
 ➔ Entrada permitida para batedores

O que é o Críquete Premium?
O Críquete Premium é o primeiro e único serviço 
confiável do mercado que abre todo o futuro de 
apostas do críquete. Composto por modeladores 
de probabilidades de críquete especializados, 
estatísticos, desenvolvedores e comerciantes que 
fornecem a melhor e mais confiável solução de 
apostas do mercado. Eles são fiadores da maior 
GGR de críquete do setor.

O investimento em equipe especializada, feeds 
de pontuação em tempo real e inovação contínua 
diferenciam nosso produto do mercado global, 
liderando o caminho em números líderes do setor.

Partidas ao vivo 450

Tempos de devolução** 120 segundos

Mercados 20

Taxas de persistência*** 70%

5,4%

15 segundos

~2 minutos

5%

92%

+150

+1850

Críquete 
premium

Média do Reino 
Unido

Taxas de suspensão* 15%

Atraso na liquidação da 
aposta Variado (até 8 horas)

Retenção 2,0%

Números da indústria
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A maior receita 
bruta de jogos de 
críquete (GGR) do 

setor

PREMIUM 
CRICKET 
SERVICE

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/premium-cricket-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Os serviço de Rapid Markets da Betradar é a 
próxima geração de apostas ao vivo. Oferecendo 
mercados que pretendemos liquidar em 
menos de 5 minutos, o aumento do número 
de oportunidades ao vivo torna as apostas em 
jogos ainda mais divertidas e gera um volume de 
negócios muito maior.

Para futebol, atuando em intervalos de 
1 minuto, x:00 – x:59, os apostadores apostam no 
que vai acontecer nos próximos 60 segundos, ou 
seja, gols, escanteios, reservas e pênaltis.

Para os esportes dos Estados Unidos, a ação é 
coberta jogo a jogo em mais de 10 tipos diferentes 
de mercados. Eventos como “tipo de pontuação”, 
“jardas totais ganhas” e “resultado do próximo 
arremesso” estão disponíveis nos mercados jogo 
a jogo.

Características do produtoCiclos de aposta mais rápidos para 
criar mais oportunidades de aposta

Rapid Markets
SERVIÇOS DE APOSTAS · COMPLEMENTOS

Intervalos de 60 
segundos

Um número consideravelmente maior de 
oportunidades de apostas ao vivo para 
jogos de futebol de primeira linha

As apostas estilo cassino permitem 
liquidação mais rápida, levando a uma 
maior frequência de aposta e potencial de 
volume de negócios

Mantém os jogadores engajados durante 
toda a partida com novos ciclos de apostas 
a cada minuto

Perfeito para apostar em qualquer 
dispositivo, especialmente móvel

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/live-odds-service/rapid-markets/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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A Custom Bet permite que os apostadores 
combinem resultados relacionados ou não 
relacionados em um único tíquete, que antes 
precisava ser apresentado como apostas individuais. 
Atualmente disponível pré-partida e ao vivo para 
todos os torneios de futebol, a Custom Bet permite 
que os clientes combinem todas as seleções em 
um tíquete acumulado, como “Probabilidades da 
partida”, “Primeiro goleador” e “Ambas as equipes 
marcam”. Com o basquete e o futebol americano 
a serem lançados em breve, integre-se agora e 
aproveite o enorme crescimento dos acumuladores 
de uma partida.

Características do produto
Combine suas seleções 
em todos os mercados

Custom Bet
SERVIÇOS DE APOSTAS · COMPLEMENTOS

Mais de 80 
mercados

Disponível para futebol pré-partida e 
ao vivo com mais de 80 mercados para 
escolher

Máximo de 10 seleções 
por Custom Bet

Disponível no Unified Odds 
Feed e para clientes MTS

Basquete e futebol 
americano em breve

Saiba mais

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/custom-bet/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Os esportes eletrônicos estão em total evidência. 
É um fenômeno global com milhões de pessoas 
que acompanham competições diariamente. Com 
as apostas em esportes eletrônicos, as casas de 
apostas têm a oportunidade perfeita de explorar 
esse esporte de espectadores em crescimento 
intenso e suas enormes taxas de engajamento.

Para transformar esses entusiastas dos 
esportes eletrônicos em apostadores leais, as 
casas de apostas devem oferecer um pacote de 
entretenimento verdadeiramente atrativo que 
seja 100% adaptado às suas necessidades. Com 
o Esports Betting Service líder de mercado da 
Betradar, você terá tudo o que precisa para criar 
uma oferta de esportes empolgante, onde você 
fornece a seus clientes a gama mais confiável 
de mercados de apostas pré-partida e ao vivo 
disponíveis, todos protegidos pelo premiado 
sistema de detecção de fraudes da Sportradar.

Ganhe dinheiro com a onda crescente 
de esportes eletrônicos

Esports Betting Service
SERVIÇOS DE APOSTAS

+25.000  
partidas  
por ano

Características do produto

Mais de 7.000 eventos ao vivo cobrindo os 
jogos mais populares do mundo

Mais de 25.000 partidas por ano, cobrindo 
os jogos mais seguidos globalmente*

Margens de lucro maximizadas graças ao 
maior tempo de atividade do mercado

Probabilidades mais precisas compiladas 
por algoritmos de esportes eletrônicos 
especializados e comerciantes de esportes 
eletrônicos especializados

Capacidade de criar mercados definitivos 
para cada novo título de esportes 
eletrônicos mediante solicitação

Soluções de conteúdo líderes de mercado 
cobrindo estatísticas e placares ao vivo

A Bayes Esports Solutions 
foi estabelecida como 
uma joint venture entre 
a Sportradar e a Bayes 
Holding, anteriormente DOJO 
Madness, para combinar uma 
forte aquisição de direitos de 
mídia e experiência em dados 
esportivos da Sportradar 
e experiência técnica 
sofisticada no mundo de 
esportes eletrônicos da DOJO 
Madness. A Bayes Esports 
Solutions detém os direitos 
exclusivos de distribuição de 
dados em todo o mundo das 
competições de esportes da 
League of Legends operadas 
pela Riot Games.

* Arena of Valor, Call of Duty, CS:GO, Dota 2, Hearthstone, Honor of Kings, League of Legends, Overwatch, Rainbow Six, Rocket League, StarCraft II

Experimente 
nosso demo

https://www.betradar.com/betting-services/esports/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Modernize sua oferta esportiva 
com Electronic Leagues

Electronic Leagues
SERVIÇOS DE APOSTAS

Beneficie-se da enorme popularidade de 
videogames de esportes como FIFA, NBA2K, NHL e 
Pro Evolution Soccer, permitindo que seus clientes 
apostem em nossa série de Electronic Leagues. 
Com mais de 15.000 jogos em oferta por mês no 
futebol, basquete e hóquei no gelo, as Electronic 
Leagues são o produto perfeito para diversificar 
seu portfólio com conteúdo à prova de crises 24 
horas por dia, 7 dias por semana. A Betradar pode 
fornecer probabilidades ao vivo, dados ao vivo e 
transmissão ao vivo em uma variedade de torneios 
diferentes, conferindo às suas apostas esportivas 
um nível de entretenimento totalmente novo e 
constante!

Características do produto

+15.000 
jogos por 

mês

Disponível para videogames de futebol, 
hóquei no gelo, e basquete 

24 horas por dia, 7 dias por semana, 
com mais de 15.000 jogos por mês

Ritmo ágil com rápidos ciclos de 
pagamento

Competições usando jogos FIFA, NBA2K, 
NHL e Pro Evolution Soccer

Probabilidades ao vivo, dados ao vivo e 
transmissão ao vivo disponíveis

NOVO
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Como líder global em simulações de captura de 
movimento realistas, estamos continuamente 
expandindo nosso produto de Virtual Football 
com mais modos de competição, incluindo a 
próxima Eurocopa. Desenvolvido com base nos 
dados reais do jogo, permite que seus clientes 
façam apostas como fazem nos esportes da 
realidade, em qualquer lugar e a qualquer hora.

Soluções de jogos sempre ativas desenvolvidas 
para apostas

Virtual Sports
SOLUÇÕES DE JOGOS

A Betradar conta com uma 
ampla gama de Virtual Sports 
disponíveis, fornecendo a você 
um componente “sempre 
ativo” para sua oferta de 
apostas esportivas. Ofereça 
níveis inéditos de envolvimento 
dos fãs com jogos como nosso 
Virtual Tennis In-Play.

O Virtual Basketball tem 
sido um dos mais vendidos nos 
últimos anos, ajudando casas 
de apostas do mundo todo a 
manter os fãs leais às apostas 
durante as ligas e torneios 
nacionais e internacionais, 
mesmo fora da temporada 
da NBA.

O Virtual Baseball In-
Play(em colaboração com 
a melhor liga de beisebol 
do mundo, Major League 
Baseball) é uma solução 
nova e pioneira que explora 
novas esferas de realismo, 
incomparável no mundo das 
apostas esportivas virtuais.

Para os fãs de corrida, há 
os produtos Virtual Dogs e 
Virtual Horses. Com todas as 
opções de apostas, incluindo 
previsão completa e seleções 
de tricast e ciclos de apostas 
aumentados, os produtos 
têm uma interface de usuário 
totalmente responsiva e vêm 
com integração simples de 
carteira eletrônica.

Outros Virtual Sports disponíveis

Saiba mais

https://www.betradar.com/virtual-sports-betting/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure


25

Otimizado para vários canais (on-line, 
celular, telas de varejo e terminais) 

Simulações e visualizações realistas, 
desenvolvidas com base na experiência de 
dados da Sportradar em esportes reais 

Soluções multicompetição disponíveis com 
apenas uma integração

Características do produto

Fácil integração por meio de 
probabilidades ao vivo para Virtual Tennis 
In-Play e Virtual Baseball In-Play

Apostas ao vivo, exclusivas do mercado, 
em tênis virtual e beisebol virtual 

O novo servidor de jogo remoto garante 
zero esforço de desenvolvimento ao 
integrar soluções de jogos adicionais

Eurocopa 
de Virtual 
Football 

2021

NOVO!
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Redefinindo o futuro das 
operações de apostas esportivas

Managed Trading Services
GESTÃO DE APOSTAS ESPORTIVAS

Conteúdo verdadeiramente 
personalizado
Fornece cobertura de mercado de apostas 
e esportes inigualável, criando seus 
próprios jogos e mercados exclusivos, com 
a capacidade de combinar com nosso 
conteúdo ou qualquer entrada de terceiros 
dentro de um sistema.

Melhor preço
Maximize seus lucros com 
probabilidades aprimoradas com base 
em modelos de cálculos matemáticos 
de aprendizagem automática, 
incluindo modelos de probabilidades 
baseados em informações e passivos 
que cobrem dados em tempo real.

Máxima segurança
Faça uso da gestão de riscos 
aprimorada com os perfis de jogador, 
torneios e classificações de eventos 
mais precisos e fique protegido da 
manipulação de partidas por meio 
de nosso Sistema de Detecção de 
Fraudes.

Operações aprimoradas
Garanta maior eficiência operacional 
aproveitando processos altamente 
automatizados com a garantia de 
intervenção manual, se necessário, e 
interfaces simplificadas para controle 
facilitado e reação rápida.

Maior satisfação do cliente
Com MTS, você pode configurar 
perfis de jogadores de maneira 
granular, resultando em uma menor 
rejeição de tíquetes, apostas máximas 
mais altas e atrasos reduzidos nas 
apostas ao vivo para o benefício de 
seus clientes.

Flexibilidade completa
Gerencie sua oferta da forma 
granular que desejar e em qualquer 
nível necessário ou entregue-a à 
responsabilidade dos MTS e nós 
cobriremos em seu nome, de acordo 
com sua estratégia de negócios.

Impulsione suas apostas esportivas com a solução 
de gestão de riscos e trading mais avançada e 
flexível do setor – Managed Trading Services (MTS). 
Vamos ajudá-lo a melhorar seu desempenho 
operacional, reduzir os riscos das apostas esportivas 
e transformar custos fixos em variáveis e, assim, 
tornar seu negócio mais robusto e bem-sucedido 
de forma sustentável. 

Tecnologia de ponta e experiência combinadas 
com total flexibilidade de negócios são o 
diferencial
Por que ainda investir em suas ferramentas de 
trading e gestão de riscos se você pode aproveitar 
uma solução verdadeiramente independente e 
agnóstica de plataforma? Com MTS ao seu alcance, 
você mantém total controle e visibilidade de suas 
operações de negócios enquanto se beneficia de 
nossa tecnologia inovadora e especialistas. Com 
a nossa visão completa de todos os mercados 
e regiões, bem como os requisitos das casas 
de apostas, evoluímos constantemente a nossa 
solução, ajudando-o a permanecer à frente da 
concorrência.

Saiba mais

https://mts.betradar.com?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Personalize MTS de acordo com seus requisitos
Ser adaptável é um dos principais pontos fortes 
dos Managed Trading Services. Sua 
configuração modular do topo até 
a base permite que você 
personalize o serviço 
de acordo com 
seus requisitos 
específicos e 
circunstâncias 
de negócios. 
E, à medida 
que sua empresa se 
desenvolve, MTS também 
se desenvolve, proporcionando a 
flexibilidade de adaptar granularmente 
o serviço a qualquer momento, em qualquer 
aspecto, a qualquer condição de mudança.

Opções  
de serviço

Soluções 
de trading

Gestão  
de riscos

Modelos  
de negócios

Solução MTS 
Obtenha uma solução 
de apostas esportivas 
totalmente dedicada, 
incluindo uma plataforma 
de apostas esportivas 
de ponta

Trading completo
Receba administração 
completa de apostas 
esportivas sob medida 
por MTS

Personalize a gestão de 
riscos e responsabilidades 
de acordo com suas 
estratégias de negócios

Compartilhamento 
de riscos
Otimize seus custos e 
reduza sua exposição ao 
risco, compartilhando 
com os MTS

MTS agnóstico
Integre todos os serviços 
MTS em sua plataforma 
existente ou qualquer 
sistema de terceiros

Trading integrado
Negocie suas apostas 
esportivas utilizando 
todos os recursos de MTS

Configure a definição 
de esportes, torneios, 
eventos e perfis de 
jogador em um nível 
granular

Garantia de devolução
Obtenha a maior 
segurança financeira 
para suas operações, 
capitalizando os 
resultados consolidados

Interior dos MTS
Crie sua solução 
de plataforma com 
ferramentas de risco e 
trading de MTS no centro 
de seu sistema

Comércio seletivo
Terceirize o trading de 
esportes e torneios 
selecionados

Altere e adapte todas 
as configurações para 
atender às novas 
condições de negócios, 
sempre que quiser

Garantia de devolução 
plus
Beneficie-se da vantagem 
de compartilhar a 
margem acima do 
retorno garantido

Novo em 
2021:  

Clientes do  
MTS | ad:s – Serviços 

de marketing em tempo 
real orientados por IA 

para impulsionar o 
envolvimento do 

cliente *

* Mais detalhes na página 42
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Trading que se concentra em 
seus objetivos

Trading completo
GESTÃO DE APOSTAS ESPORTIVAS

Beneficie-se de

Com nosso trading completo, você recebe 
administração de apostas esportivas de primeira 
classe de nossos especialistas em trading esportivo 
com apoio acadêmico. Desta forma, é possível 
evitar o investimento pesado em equipes de trading 
internas altamente qualificadas e em tecnologia.

Em nome do seu negócio, nossos especialistas 
em trading usam ferramentas de trading exclusivas 
e de ponta em combinação com algoritmos de 
trading de liquidez avançados e processos de 
aprendizagem automática para maximizar o 
desempenho do trading. Esta combinação única 
de experiência de mercado e tecnologia de ponta 
significa que você tem uma operação de trading de 
apostas esportivas completa e de primeira linha que 
pode lidar com qualquer casa de apostas líder.  
 

Verdadeira competitividade em todos os 
momentos – dispor do melhor serviço de 
trading em combinação com a melhor 
cobertura de apostas esportivas no local

Custos de investimento minimizados 
– para equipes de trading internas e 
tecnologia

Máxima proteção de negócios – estar 
protegido contra riscos operacionais e de 
fraude em apostas

Preparação para o futuro – sendo capaz 
de adaptar seu modelo de trading sempre 
que necessário

Saiba mais

https://mts.betradar.com/full-trading-solution/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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O trading integrado é a escolha perfeita para as 
casas de apostas que buscam a melhor tecnologia e 
experiência externa para aprimorar suas operações 
comerciais internas. A ITS ajudará a otimizar 
seus negócios, ganhando maior flexibilidade 
operacional e melhorando significativamente as 
estruturas de custos. Você mantém o controle 
total de seu trading, enquanto se beneficia da 
experiência, ferramentas de trading, algoritmos de 
trading avançados e processos de aprendizagem 
automática dos MTS. 

A ITS permite que você reaja com mais rapidez 
às circunstâncias em constante mudança do 
mercado, sem restringir sua oferta, para que você 
possa continuar a gerar fluxos de receita novos e 
contínuos.

Uma maneira mais inteligente de 
gerenciar suas apostas esportivas

Trading integrado
GESTÃO DE APOSTAS ESPORTIVAS

Beneficie-se de

Restrições zero 
da plataforma, já 

que o MTS é o único 
serviço independente 

de plataforma no 
mercado

Margens e receitas melhoradas – 
graças a uma combinação personalizada 
de inovações comerciais de ponta e 
especialistas em trading esportivo

Flexibilidade total de recursos – gerencie 
suas apostas esportivas de forma granular 
e no nível que você precisa ou terceirize-as 
sempre que necessário

Custos fixos contínuos minimizados – 
por meio da eliminação de custos de 
investimento, alavancagem de modelos 
de negócios dependentes de desempenho 
e riscos de negócios significativamente 
reduzidos

Saiba mais

https://mts.betradar.com/integrated-trading-solution/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Nossa família de produtos de Live Channels para 
casas de apostas on-line e de varejo oferece 
produtos de transmissão ao vivo dedicados 
que atendem à demanda de seus clientes por 
visualização ao vivo e indiretamente aumentam 
suas receitas de apostas esportivas. 

Com base na experiência incomparável como 
provedor de serviços de apostas e criados para 
corresponder perfeitamente às soluções de apostas 
líderes de mercado da Betradar, nossos Live 
Channels ajudam a envolver seus apostadores com 
o maior portfólio de transmissão de vídeo da 
indústria. 

Deixe os fãs acompanharem o que 
podem apostar

Live Channels
TRANSMISSÃO AO VIVO

Combinamos conteúdo audiovisual exclusivo, 
em grande parte não televisionado, e conteúdo 
abrangente de primeira linha de nosso portfólio de 
transmissão de vídeo altamente atrativo.

Características do produto
 ➔ Um portfólio de conteúdo diversificado e sólido 

com mais de 200.000 eventos esportivos ao vivo 
por ano, incluindo Bundesliga, Australian Open, 
torneios de tênis ATP e ITF, NBA, MLB e muitos 
outros eventos importantes de 17 esportes 
diferentes

 ➔ 24 horas por dia, 7 dias por semana, esportes ao 
vivo durante os horários de pico e fora de pico; 
fechamento das lacunas do entretenimento

 ➔ Fácil integração e totalmente personalizável para 
atender às demandas das casas de apostas

Varejo de Live Channels

Combine probabilidades ao vivo, 
estatísticas de jogos e transmissão 
de vídeo em uma tela

Personalize para se adequar à sua 
identidade corporativa e fortaleça o 
conhecimento da marca

Prolongue 
a duração 
da visita dos 
clientes

Fortaleça a 
lealdade  
dos clientes

Atraia novos 
clientes

Aumente 
suas receitas 
de apostas 
esportivas

Saiba mais

https://www.betradar.com/live-streaming/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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E muitas outras 
ligas, torneios e 

federações

Canal ao vivo on-line

Permita 
que os 
apostadores 
sigam o 
fluxo da 
partida de 
uma única 
fonte

Integração fácil, rápida e flexível 
– você decide onde e como o 
reprodutor de vídeo será exibido em 
suas apostas esportivas

Restrições territoriais se aplicamNosso portfólio de conteúdo inclui

Conteúdo em 17 esportes diferentes  
+ corridas de cavalos indianas disponíveis 
separadamente
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Cole os URLs em seu CMS,
que alimenta o seu reprodutor de vídeo
Flexibilidade total − você decide onde 
colocar o quadro do reprodutor de vídeo 
em seu site de apostas e aplicativos para 
obter o máximo de atenção do visitante.

Obtenha seus clipes de esporte
Todos os clipes são hospedados pela 
Betradar. Uma lista personalizada com URLs, 
um para cada clipe escolhido, é enviada 
regularmente.

Selecione seu compromisso anual 
preferido
Dependendo da sua seleção, você pode 
usar vários clipes mensalmente a partir de 
nosso pool de clipes LCP, a fim de sustentar 
seus objetivos de marketing.

Aumente a conscientização da transmissão de vídeo e portfólio de apostas com videoclipes

Live Channel Promotion
TRANSMISSÃO AO VIVO

Não oculte suas transmissões de vídeo ao vivo em 
suas apostas esportivas on-line. Mostre aos fãs de 
esportes que você possui um ótimo conteúdo de 
transmissão para complementar seu portfólio de 
apostas. 

Com nossa mais recente inovação para a família 
de Live Channels – Live Channel Promotion (LCP) 
– é possível incentivar novos visitantes do site a se 
cadastrarem e se tornarem clientes, provocando o 
inventário de transmissão ao vivo em suas apostas 
esportivas. Intensifique o conhecimento de suas 
transmissões ao vivo e ofertas de apostas ao vivo 
entre os apostadores existentes para aumentar seu 
volume de apostas e reter clientes ao despertar o 

interesse em partidas futuras específicas com clipes 
promocionais relevantes e atualizados.

Características do produto
 ➔ LCP é um produto de vídeo publicitário que 

complementa seu produto de transmissão ao 
vivo existente

 ➔ Integração rápida e fácil por meio do 
AudioVisual Video Player gratuito da Betradar, 
seu reprodutor de vídeo

 ➔ ou software de terceiros
 ➔ Vários clipes que podem ser vistos pelos 

visitantes do site antes de se registrar para uma 
nova conta ou efetuar login em uma existente

Melhore sua 
promoção de 

apostas 
com videoclipes

Como funciona?

Saiba mais

https://www.betradar.com/live-streaming/live-channel-promotion/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Beneficie-se de uma solução de latência de ponta 
que torna os fluxos de trading de Live Channels 
tão rápidos quanto possível. Todos os jogos nesta 
oferta são entregues por meio de nossa nova 
plataforma de vídeo desenvolvida internamente, 
um renomado sistema back-end de transmissão de 
vídeo ao vivo que fornece transmissão de latência 
ultrabaixa. Significativamente mais rápido do que 
qualquer emissora de TV.

Características do produto
 ➔ Velocidade de sinal incomparável
 ➔ LCT adiciona uma camada extra de segurança 

em comparação com o trading baseado apenas 
em dados

 ➔ Com a LCT, você garante uma fonte adicional 
de informações para seus traders, que é 
independente de qualquer outro feed de dados 
existente e, portanto, altamente confiável

A 
LCT é o 

complemento 
perfeito para 

nosso Live Data 
Service (página 

13)

Deixe seus traders trabalharem com os fluxos mais rápidos. Usando o sinal mais 
rápido disponível, a Live Channel Trading (LCT) da Betradar oferece a oportunidade de 
melhorar o trading em jogo para entidades selecionadas antes da competição.

Live Channel Trading
TRANSMISSÃO AO VIVO

Integrado 
A LCT é combinada com o Live Data 
Client da Betradar, para que você possa 
integrá-lo perfeitamente ao seu ambiente 
de trading. A transmissão ao vivo para 
fins comerciais substituirá a visualização 
predefinida do Live Match Tracker no 
widget de visualização gráfica. 

Independente 
Você também pode usar os fluxos de 
trading sem as soluções de dados ao 
vivo da Betradar. A Live Channel Trading 
também está disponível como uma 
solução independente.

Opções de uso para sua mesa de operações:

Saiba mais

https://www.betradar.com/live-streaming/live-channel-trading/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Live Match Tracker
ESTIMULAÇÃO DE APOSTAS

Aproxime os apostadores da ação com 
recursos inovadores e visualização 
atrativa

Adicione uma dimensão totalmente nova à 
apresentação de esportes ao vivo com a versão 
mais recente do Live Match Tracker da Betradar. 
A versão 3.0 oferece uma nova perspectiva da ação 
da partida em tempo real. A observação da bola 
graficamente aprimorada, as animações em campo 
e as estatísticas contextuais detalhadas atrativas 
aproximam seus clientes da ação.

Compatível com 
mais de 40 idiomas

Um dos rastreadores de pontuação mais 
rápidos do mercado

Estatísticas acionadas 
no evento

Estatísticas de jogo estendidas disponíveis 
por meio de guias ao lado do campo

Visão aérea para ação mais visível 
em campo

Visualização única e  
design moderno

A versão 2.0 permanecerá em modo de 
manutenção; nenhum novo esporte ou 
recurso será adicionado.

Experimente 
nosso demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/live-match-tracker#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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LMT Sticky
ESTIMULAÇÃO DE APOSTAS

Para mais probabilidades visíveis 
na tela

Para atender às demandas de apostas 
em jogo e móveis, nossa mais recente 
extensão de produto, Live Match Tracker 
Sticky, oferece grandes benefícios para 
usuários móveis. Ao percorrer os mercados 
de apostas, o LMT Sticky minimalista 
permanece no topo da página e garante 
visibilidade em todos os momentos da 
ação da partida ao vivo.

Esportes disponíveis

Futebol

Rastreador  
de partidas 

ao vivo
LMT  

Sticky

Vôlei de praia

Hóquei no gelo *

Tênis de mesa

Tênis

Handebol

Rugby **

Futsal

Fórmula 1

eLeagues

Basquetebol *

Badminton

Beisebol *

Críquete

Futebol americano *

Dardos

Vôlei

Snooker

* Também as principais ligas da NBA, NFL, MLB e NHL
** Rugby Union e Rugby League

Experimente 
nosso demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/live-match-tracker#matches:(matchId:24888876,sportId:1),widget:(name:match.lmtSticky)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Bet Assist
ESTIMULAÇÃO DE APOSTAS

Todas as estatísticas sazonais 
relevantes ao lado das probabilidades

Nós desenvolvemos o Bet Assist com o apostador 
em mente. Este produto fornece apenas dados 
sazonais relevantes ao lado das probabilidades, 
para que seus apostadores possam fazer uma 
aposta sem sair de sua página.

O Bet Assist oferece suporte aos mercados 
de apostas mais populares, fornecendo 
estatísticas direcionadas a cada mercado

Adequado para apostas pré-partida 
e em jogo 

Estimulação de apostas em mercados 
menos conhecidos (underdog) 

Não é necessário que os apostadores 
saiam de sua página em busca de 
informações relevantes para mercados 
específicos

Integração Plug & Play com uma 
ferramenta de personalização que permite 
estilização e seleção de mercado

Design totalmente responsivo

Amplas opções de personalização

Velocidade de carregamento rápida

Compatível com mais de 40 idiomas

Experimente 
nosso demo

https://widgets.sir.sportradar.com/bet-assist#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Match Preview H2H
ESTIMULAÇÃO DE APOSTAS ESTIMULAÇÃO DE APOSTAS

Informações essenciais e estatísticas 
de partidas para as próximas partidas 
com grande flexibilidade para 
posicionamento no site

As estatísticas de confronto direto 
mais abrangentes com uma grande 
flexibilidade de posicionamento

A estrutura compacta do widget permite 
um posicionamento flexível na página da 
partida

Estatísticas direcionadas e mais relevantes 
de pré-partida e de equipe para os 
próximos jogos

A visualização da partida pode ser exibida 
antes da partida e substituída por nosso 
Live Match Tracker líder de mercado 
durante eventos ao vivo

Totalmente responsivo, com layout 
específico para celular separado 
(fornecendo mais espaço para 
probabilidades no celular)

Integração Plug & Play com estilo flexível e 
opções de integração

A estrutura compacta do widget permite 
um posicionamento flexível, bem ao lado 
da partida listada

Estatísticas detalhadas do H2H colocadas e 
abertas diretamente na página da partida

Cobrindo diferentes mercados de apostas 
em uma visão resumida

Adequado para pré-partida e durante o 
jogo, mostrando estatísticas atualizadas e 
adicionais durante as partidas ao vivo

Totalmente responsivo, com layout 
específico para celular separado 
(fornecendo mais espaço para 
probabilidades no celular)

Integração Plug & Play com estilo flexível e 
opções de integração

NOVO

Experimente 
nosso demo Experimente 

nosso demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/match-preview#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/head-to-head#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Euro Cup Live 
Sports Centre

Statistics Centre
ESTIMULAÇÃO DE APOSTAS ESTIMULAÇÃO DE APOSTAS

O serviço estatístico mais completo 
que o mercado tem a oferecer

Envolva os clientes em todo 
o torneio

O Statistics Centre da Betradar fornece informações 
estatísticas líderes de mercado, criadas para 
sustentar a tomada de decisão hábil em apostas 
esportivas. Nossas extensões de produto mais 
recentes, Match Preview e H2H são complementos 
para o nosso Statistics Centre e oferecem grande 
flexibilidade para a colocação de sites. As extensões 
fornecem as estatísticas pré-partida direcionadas 
e mais relevantes adjacentes às probabilidades de 
uma casa de apostas e a possibilidade de vincular 
ao Statistics Centre para análises esportivas 
aprofundadas.

Características do produto 
 ➔ Dados históricos de mais de 20 anos
 ➔ Cobrindo mais de 1.900 eventos em 110 países
 ➔ Criado para funcionar perfeitamente com o 

placar ao vivo

Aprimore sua oferta de apostas esportivas com 
o Euro Cup Live Sports Centre, líder de mercado 
da Betradar, a ferramenta perfeita para estimular 
o envolvimento do usuário junto com opções de 
apostas geradoras de receita. Desfrute da cobertura 
completa do torneio com visualização ao vivo de 
todas as partidas, estatísticas abrangentes e novos 
recursos inovadores.

Características do produto 
 ➔ Visualização ao vivo de todas as partidas
 ➔ Estatísticas extensas para ainda mais mercados 

de apostas, pré-partida e ao vivo
 ➔ Produtos e recursos novos e inovadores já 

incluídos

Design totalmente 
responsivo

Amplas opções de 
personalização

Velocidade de 
carregamento 
rápida

Experimente 
nosso demo

Experimente 
nosso demo

https://sportcenter.sir.sportradar.com/betradar/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
https://s5.sir.sportradar.com/betradar/en?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Betting Widgets Live Score
ESTIMULAÇÃO DE APOSTAS ESTIMULAÇÃO DE APOSTAS

O serviço de pontuação ao vivo 
mais amplo, rápido e abrangente 
do mercado

Enriqueça seu site com os dados 
esportivos mais relevantes

Nossa rede de olheiros independente e de rápido 
crescimento de mais de 7.000 jornalistas de 
dados garante a mais alta precisão e velocidade 
em informações de esportes ao vivo para mais de 
200.000 eventos ao vivo por ano.

Características do produto 
 ➔ Torneios adicionais estão disponíveis via 

placar ao vivo ilimitado
 ➔ Mais de 750 ligas e torneios 

em mais de 100 países 
 ➔ Criado para funcionar perfeitamente 

com o Statistics Centre

Os Betting Widgets da Betradar são as ferramentas 
perfeitas para qualquer oferta de apostas 
esportivas, fornecendo conteúdo divertido e 
estimulante para apostas. Sua abordagem modular 
atende a todas as demandas dos apostadores por 
informações esportivas precisas, abrangentes e 
atrativas.

Características do produto 
 ➔ Conteúdo pronto com dados pré-partida 

e ao vivo
 ➔ Esportes disponíveis: Futebol e basquete
 ➔ Esportes adicionais estarão disponíveis 

durante 2021
 ➔ Fácil integração plug and play

Integração de 
probabilidades

Link direto para um 
comprovante de aposta

Compatível com mais de 
40 idiomas

Experimente 
nosso demo

Experimente 
nosso demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/widgets-demo#matches:(matchId:23300895,sportId:1),settings:(matchId:23300895)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/widgets-demo#matches:(matchId:23300895,sportId:1),settings:(matchId:23300895)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Eficiência de marketing baseada em 
dados incomparável para apostas 
esportivas

Com vários fatores, em mercados estabelecidos e 
emergentes, tornando cada vez mais difícil envolver 
o público de apostas, as casas de apostas bem-
sucedidas precisam ser tão focadas e eficientes 
quanto possível ao investir para adquirir e reter 
novos clientes.

Como fornecedor líder mundial de serviços 
de apostas, criamos uma grande empresa 
global baseada em dados rápidos, confiáveis   
e perspicazes. Essa experiência nos permitiu 

ad:s
SERVIÇOS DE MARKETING

desenvolver o ad:s, uma gama de recursos de 
marketing direcionados por dados específicos que 
oferecem melhorias significativas de eficiência em 
relação aos investimentos em marketing.

Publicidade programática para apostas 
esportivas
Por meio de uma solução de publicidade 
programática exclusiva desenvolvida 
especificamente para a indústria de apostas, a 
plataforma de marketing ad:s permite que as 
apostas esportivas entreguem a mensagem certa 
ao público certo no momento certo, liberando 
maior eficiência de marketing e entregando CPAs 
significativamente reduzidos.

Beneficie-se do 
acesso direto aos 
principais editores 
e de uma rede SSP 

de reclamações 
desenvolvida para 

essa finalidade

Acesso mais amplo 
do público

Os modelos de 
atribuição multitoque 

avaliam o crédito 
de conversão com 

precisão e um painel 
de relatório completo 
mostra o impacto do 

funil em todos os níveis

Medição de 
melhores práticas

Mais mensagens 
personalizadas

Nossa ferramenta de 
personalização de 
criativos dinâmicos 

fornece uma 
mensagem altamente 
relevante com base no 
contexto de onde um 
anúncio é veiculado

Melhor execução 
de campanha

Nossa plataforma de 
demanda exclusiva e 

personalizada e API de 
calendário esportivo 
potencializam nossa 
oferta de publicidade 

programática sob 
medida

Mais informações 
sobre o público

A plataforma de 
gestão de dados 

exclusiva ad:s 
baseia-se em 

insights de mais 
de 100 milhões de 

perfis de público em 
todo o mundo

Monitoramento 
de desempenho 

por meio do 
painel ad:s

PLATAFORMA DE MARKETING AD:S: 5 RAZÕES PARA EFICIÊNCIA INCOMPARÁVEL

Saiba mais

https://www.betradar.com/ads/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Patrocínio

Como parte dos nossos serviços de marketing 
ad:s da Sportradar, trazemos eficiência para 
o investimento de patrocínio e estratégias de 
ativação.

Nossos dados exclusivos de clientes, percepções 
e tecnologia de marketing nos permitem identificar, 
desenvolver e ativar oportunidades de parceria 
mutuamente benéficas entre os detentores de 
direitos e a indústria de apostas esportivas. 

Patrocínio

Sucesso até o momento presente

Custo por aquisição de ad:s alcançado (como uma meta do operador de índice)

Embalagem
de direitos

Trading e
contratação

Avaliação de adequação  
de oportunidade

Estratégia de ativação e  
ferramentas de conversão

Análise de mercado
e avaliação comparativa

Estratégia  
de patrocínio

Pesquisa e
análise de ROI

Para ajudar a ativar uma parceria, nossas 
ferramentas de conversão impulsionam a aquisição 
eficiente de clientes para o patrocinador, ao mesmo 
tempo que fornecem conteúdo relevante e atrativo 
nos canais digitais do detentor de direitos.

Ao combinar a análise de dados globais com 
inteligência de mercado local de nossos especialistas 
no terreno, encontramos a oportunidade certa para 
o parceiro certo em vários esportes.

60

97

19

30

74

18
24

38 36

82

71

43

85

39

92

67

Meta de CPA do operador indexada em 100
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O futuro da gestão de marketing baseada em IA

O novo serviço de marketing da Betradar, 
“MTS | ad:s“*, é uma solução única que se 
baseia no uso de Inteligência Artificial (IA) com 
algoritmos de aprendizagem automática inerentes. 
A tecnologia comprovada de nossos Managed 
Trading Services ajuda as operadoras a otimizar seu 
retorno de investimentos em marketing (ROMI), 
aumentando sua eficiência de aquisição e retenção. 
Aproveitando o feed de dados de tíquetes do 
MTS, nosso novo mecanismo de marketing de IA 
oferece às casas de aposta uma maior percepção 
do comportamento do jogador, permitindo que 
direcionem seus clientes de maneira eficaz em um 
nível personalizado – garantindo que as operadoras 
possam criar uma base de clientes verdadeiramente 
fiel e aumentar sua rotatividade.

Nosso serviço “MTS | ad:s” também pode ser 
integrado de forma fácil e rápida, com mínimo 
esforço de desenvolvimento por parte do operador. 
Também pode ser gerenciado por uma pequena 
equipe e, no futuro, terceirizado para MTS**.

MTS | ad:s
SERVIÇOS DE MARKETING

Personalização de apostas em tempo real
Com “MTS | ad:s”, você pode oferecer aos seus 
clientes oportunidades de apostas verdadeiramente 
personalizadas em tempo real. As informações 
derivadas do feed de dados de ingressos do 
MTS permitem que nosso novo mecanismo de 
marketing de IA elabore todas as atividades e 
tendências do usuário para criar recomendações de 
apostas personalizadas e jornadas em jogos, ligas 
e esportes. Essas informações também podem ser 
usadas para comunicações de CRM personalizadas, 
como boletins semanais.

O mecanismo de IA adapta-se automaticamente 
à sazonalidade, sempre considerando os esportes, 
ligas e eventos atuais; e com cada nova atividade 
de aposta, o sistema aprende e melhora de forma 
independente – garantindo maiores experiências de 
aposta para fidelidade máxima do cliente.

* “MTS | ad:s” está disponível apenas para clientes existentes de MTS, pois o serviço requer a integração do feed de dados de tíquetes do MTS

Oportunidades de  
apostas  

verdadeiramente  
personalizadas

NOVO
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Benefícios comprovados da personalização de 
apostas com IA

 ➔ Um número maior de apostas feitas por meio 
da experiência do usuário personalizada e 
aprimorada

 ➔ Melhor comportamento de click-through e 
consumibilidade, refletindo maior interesse do 
usuário

 ➔ Aumento da rotatividade por meio de apostas 
mais altas colocadas em apostas recomendadas 
pela IA

 ➔ Maior lucratividade por meio de um 
comportamento de aposta adaptado, esp. em 
esportes “long tail”

 ➔ Menor exposição das apostas esportivas por 
meio de níveis mais altos de cobertura com 
uma distribuição mais igualitária dos eventos 
apostados

Insights de IA do jogador
Melhore suas medidas de marketing desde o 
primeiro dia com nossa melhor solução de CRM, 
que fornece percepções profundas do jogador e 
previsões precisas do comportamento de apostas 
futuras do seu cliente. Nosso mecanismo de 
marketing apoia suas atividades de aquisição e 
retenção enquanto otimiza as medidas de bônus de 

jogadores; sempre recomendando a ação certa para 
cada cliente.

Dentro de 1-2 dias da atividade do novo 
cliente, o mecanismo de IA faz previsões precisas 
sobre o valor da vida do jogador (PLTV) e os 
classifica devidamente. Também pode prever o 
potencial futuro valor da aposta para cada jogador 
e quem pode se tornar um futuro VIP. Com base 
nesses insights, nosso mecanismo de marketing 
recomenda a atividade mais eficiente no melhor 
canal de comunicação. Além disso, os dados são 
visualizados em um painel abrangente, ajudando 
você a analisar e comparar as métricas de negócios 
atuais e futuras.

Benefícios comprovados dos insights de IA do 
jogador

 ➔ Alta precisão e insights iniciais de previsões 
de PLTV usando processos de aprendizado 
profundo

 ➔ Gerenciamento aprimorado de relacionamento 
com o cliente por meio de campanhas de 
comunicação baseadas em IA

 ➔ Aumento de ROMI com identificação rápida de 
medidas de marketing não lucrativas

 ➔ Processos de tomada de decisão de negócios 
aprimorados por meio da visão 360° do cliente

** MTS está atualmente trabalhando em uma solução para oferecer um serviço de marketing totalmente gerenciado

NOVO
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Nossos escritórios
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Representações de 
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Escritórios

St. Gallen
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Siga a Sportradar nas redes sociais

© 2021 Sportradar AG
Betradar é uma marca da Sportradar.

www.betradar.com

Para mais informações, 
entre em contato conosco em sales@betradar.com

ou através do nosso Suporte ao Cliente em
support@betradar.com

https://www.facebook.com/sportradarofficial/
https://twitter.com/Sportradar
https://www.linkedin.com/company/sportradar/
https://www.youtube.com/user/BetradarOfficial

