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Pedimos ao apostador profi ssional com maior 
sucesso em Portugal para lhe dar umas dicas 

(talvez seja a solução para sair da crise)

    Por Paulo Rebelo

ste é um mito das apostas. 
Uma aposta só tem valor 
se o prémio (a odd) que 
nos oferecerem por ela 
for alto, logo não vale 

a pena arriscar o nosso dinheiro 
para receber em troca um retorno 
reduzido (ou seja, em apostas com 
odds baixas). Isto é falso! 
Senhor apostador, escreva 100 
vezes esta frase: “Uma aposta tem 
valor sempre que o prémio que 
nos oferecerem for maior do que a 
probabilidade desse acontecimento 
se verifi car, independentemente 
da odd”. O erro anterior é muito 
comum e é devido a uma falha na 
interpretação do conceito de retorno 
esperado de uma aposta. 
É certo que, se perdemos, perdemos 
a totalidade do dinheiro apostado 
quer numa aposta com odd alta 
quer numa aposta com odd baixa. 
E certo é também que, em caso de 
acerto, recebemos mais pela aposta 
com odd alta do que na aposta 
com odd baixa. Juntando as duas 
premissas, temos que uma aposta 

que sugiro em relação ao desporto 
elegido para apostar, cada um 
faça um esforço progressivo para 
conseguir ver valor em odds que 
não se enquadram no seu perfi l de 
risco e, assim, consiga tornar-se um 
apostador cada vez mais completo. 
Aproveito para alertar para que não 
caia num erro que é frequente entre 
apostadores: juntar uma série de 
más apostas com odds baixas para 
obter uma múltipla com odd elevada. 
Não deve nunca escolher para uma 
múltipla uma aposta que não esteja 
disposto a assumi-la em separado. 
Uma vez mais, existe a tal ilusão de 
que a odd mais elevada se traduz 
numa odd com mais valor. Tal não 
é verdade. 
Embora tenhamos um prémio maior, 
está associado um risco igualmente 
maior pelo que o valor esperado é 
o mesmo. E, se o valor esperado de 
uma odd baixa é negativo, ao ponto 
de não aceitar arriscar o seu dinheiro, 
não será por aumentar o risco, 
combinando com outras apostas, 
que passará a ter valor. 

Odds altas e Odds Baixas 

E É mais provável 
acertar numa aposta 
com odd baixa

com odd mais elevada vale mais do 
que uma com odd menor. Mas falta 
acrescentar que é mais provável 
acertarmos numa aposta com odd 
baixa do que com odd alta. Logo, 
em teoria, ao fi m de 100 apostas 
com odds baixas e odds altas, irá 
ganhar mais em cada acerto com 
as apostas de odd alta mas, embora 
ganhe menos de cada vez, irá ganhar 
mais vezes com as apostas de odd 
baixa pelo que será exactamente 
equivalente selecionar apostas com 
odds altas ou baixas. Insisto que, o 
que diferencia a rentabilidade da 
aposta é o conceito de valor, e não a 
sua odd. 
Por certo, cada apostador terá o 
seu perfi l de risco e sentir-se-á mais 
à vontade em apostar a odds mais 
altas ou mais baixas. O meu conselho 
é que, ao contrário da especialização 




