
Apostar no Mundial de Clubes com melhores
casas de apostas

Se você quer saber onde apostar no Mundial de Clubes 2023,
veio ao lugar certo. Confira nossa lista com as melhores casas
de apostas para a competição.
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Os fãs de apostas tem de tudo para amar o Mundial de Clubes 2023. O torneio começa no dia 01

de fevereiro diretamente do Marrocos. A partir desta data, equipes se enfrentam com a finalidade

de se classificarem para a semifinal da competição, onde Real Madrid e Flamengo estão

esperando os seus adversários para decidir uma vaga na final.

As semifinais acontecem nos dias 07 e 08 de fevereiro, com a final sendo no dia 11 do mesmo mês.

Todas as partidas terão transmissão ao vivo do SporTV e a TV Globo cobrirá a decisão. A final

será no Estádio Príncipe Moulay Abdellah.

Onde apostar no Mundial de Clubes?

São Paulo, SP | February 03, 2023 04:55 AM Eastern Standard Time



Há muitos lugares oferecendo apostas no Mundial de Clubes, mas é importante que você saiba

quais são os melhores para se cadastrar. Por isso, mostraremos quais você pode jogar e ainda,

quem sabe, ganhar um belo bônus para começar com o pé direito.

�.  bet365: Uma das maiores casas do ramo, a Bet365 é rápida, segura e cheia de

possibilidades para apostar no Mundial de Clubes.

 

�.  Betano: Gigante no Brasil, a Betano está em constante crescimento no país e é a

casa de apostas preferida de muitos para apostar no Mundial de Clubes.

 

�.  Sportingbet: Muito conhecida entre os apostadores, a Sportingbet oferece cotações

e oportunidades incríveis para apostar no Mundial de Clubes.

 

�.  Betfair: A maior bolsa esportiva do Planeta e uma das maiores casas de apostas, a

Betfair dispõe de opções incríveis e vale a pena buscar oportunidades durante o

Mundial por lá.

 

�.  Betway: Fácil de usar e repleta de recursos, a Betway possui uma plataforma que

vale muito a pena utilizar durante o Mundial de clubes.

 

�.  1xBet: Grande variedade de mercados para todas as competições e extrema

velocidade em transações, a 1xBet é um sucesso no mercado para o Mundial.

 

�.  Pixbet: Uma das casas mais eficientes para pagamentos e repleta de opções para o

Mundial de Clubes, a Pixbet é uma ótima pedida.

 

�.  Stake: Famosa por aceitar criptomoedas e disponibilizar boas odds, você pode

encontrar cotações bem altas em jogos do Mundial de Clubes na Stake.

 

�.  Bodog: Muitos recursos e promoções são apenas algumas das coisas que a Bodog

oferece para os fãs do Mundial e esportes no geral.
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��.  Parimatch: Excelente bônus de boas-vindas e plataforma aconchegante, a

Parimatch promete te receber muito bem para apostar no Mundial de Clubes no site.

Em seguida, falaremos um pouco melhor sobre cada uma das casas de apostas que se encontram

na tabela, te ajudando assim a tomar uma decisão com base em informações mais concretas

sobre o lugar para apostar no Mundial de Clubes.

1. bet365 

A bet365 está no topo das apostas online pela excelência apresentada em seus serviços. A marca

tem como característica cobrir muito bem as grandes competições de futebol, tendo o Mundial

de Clubes nesse meio.

O Mundial de Clubes na bet365 pode ser explorado em diversos mercados diferentes,

principalmente pela grande variedade que a casa de apostas dá para o apostador escolher.

Promoções e odds aumentadas também podem surgir durante a competição, valendo a pena

ficar atento para não perder nada.

Vantagens

Ótimo bônus de boas-vindas e promoções frequentes para jogadores fiéis.

Enorme variedade de mercados

Diversos recursos para o apostador (Criar aposta e Cash-out )

Aplicativo para dispositivos móveis

Transmissões ao vivo no site

2. Betano 

Uma das plataformas de apostas mais famosas no Brasil, a Betano tem o coração do apostador

brasileiro. No site, os jogadores encontrarão oportunidades incríveis, incluindo um belo bônus,

cotações aumentadas e mercados variados.

A reespeito do Mundial de Clubes, na Betano você encontrará muitos benefícios para apostar

nessa competição através da Betano, indo além das outras marcas do mercado.

Vantagens

Promoções incríveis e odds turbinadas

Plataforma extremamente segura

https://u.newsdirect.com/WmN7TMJokU_spMPeF75r_onPKCkpKLbS10_Oz83MSSzSTU1LSy3KTEvTy0wu1Te3MDNPNDVM1E0xtUzTNUkzNNdNNDdL1U2zMDdKtUwxTTYzNGDISy0vzihNYjAEBAAA__8Gs37B0ETb-zwVp9l0uOoX1pvFIwIWMIPCWFLqA
https://u.newsdirect.com/WmN7TMJokU_spMPeF75r_onPKCkpKLbS10_Oz83MSSzSTU1LSy3KTEvTy0wu1U8ytkg1SEk00k0xs0zRNUlLNNJNMk1J1k0zSEo0MrBITkkyNmLISy0vzihNYjACBAAA__8tFoVZowfWiLLcLxfBSnioUKC3-2JtTkeZFgieA
https://u.newsdirect.com/WmN7TMJokU_spMPeF75r_onPKCkpKLbS10_Oz83MSSzSTU1LSy3KTEvTy0wu1bdIMjBLM0gy1E0zMkrUNTEzSdG1MDZM1k0zN7QwMUs0TU0ysGTISy0vzihNYjACBAAA__86xopM5Hhr9bRFeVSTLXar6RzTDYh4J1Db2ZlVg


Recursos extras para apostas

Aplicativo para dispositivos Android

Patrocinador oficial de diversos clubes do mundo

3. Sportingbet 

Com uma plataforma de apostas muito segura, a Sportingbet se destaca no meio de tantas

marcas que estão no mercado. A casa acolhe muitos bem os seus jogadores em um site

completamente intuitivo, fazendo com que a experiência seja do mais alto nível.

Com boas opções nas maiores competições de futebol, o Mundial de Clubes na Sportingbet, é

uma excelente alternativa para quem busca boas odds.

Vantagens

Boas cotações

Site seguro e intuitivo

Recursos extras para apostas

Aplicativos de celular disponíveis

4. Betfair 

Há muitos anos no mercado, a Betfair é uma das casas mais antigas e tem uma grande base de fãs

que residem no Brasil. A plataforma ganha grande destaque pela sua bolsa esportiva, mas

também oferece opções comuns de muita qualidade.

A Betfair cobre o Mundial de Clubes e prepara uma oferta incrível de mercados, explorando os

mais tradicionais e indo até opções bem diferentes, mas que os apostadores amam colocar

dinheiro.

Vantagens

Ambiente seguro e confiável para apostar

Mercados exclusivos para todos os esportes

Aplicativos para dispositivos móveis

Diversos recursos pré-jogo para análise de apostas

Bolsa esportiva disponível para todos os jogadores

5. Betway 
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Muito famosa internacionalmente, a Betway dispõe de uma plataforma completamente segura e

com muitos recursos que beneficiam o apostador.

No site, é possível encontrar muitas informações que ajudam na hora de analisar um jogo para

apostar, o que pode ser um fator primordial para a sua tomada de decisão. Além disso, o recurso

de cash-out está disponível no site, permitindo que você retire uma aposta antes do fim.

Com o mundial na Betway, usuários terão a flexibilidade necessária para apostar com agilidade e

segurança no torneio.

Vantagens

Recurso de Cash-out disponível

PIX está entre os métodos de pagamento

Aplicativos para dispositivos Android

Diversas informações relevantes para análise de apostas

Plataforma segura

6. 1xBet 

A 1xBet é uma marca de apostas online que já está no mercado há algum tempo, se tornando

uma boa opção para aqueles que buscam um ambiente seguro para realizar suas apostas de

forma tranquila e desfrutar de benefícios.

A plataforma se destaca pela qualidade nos métodos de pagamento e suporte. Você poderá

assistir eventos ao vivo do site através de qualquer dispositivo e ainda realizar apostas no Mundial

de Clubes na 1xBet.

Vantagens

Excelentes métodos de pagamento, incluindo o PIX e criptomoedas

Aplicativos para IOS, Android e Windows

Excelente suporte ao cliente

Transmissões de eventos ao vivo

7. Pixbet 

Patrocinador oficial de grandes clubes do Brasil, a Pixbet ganhou notoriedade no cenário nacional

e conquistou muitos clientes, principalmente pela baixa barreira de entrada e depósitos e saques

muito rápidos.
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No Mundial de Clubes da Pixbet, os jogadores poderão desfrutar de uma grande cobertura de

todos os jogos, mas principalmente nos do Flamengo, clube patrocinado pela casa de apostas.

Além disso, todos os recursos do site poderão ser utilizados, mas em todas as competições.

Vantagens

Depósitos e saques rápidos com o PIX

Valor mínimo de depósito de R$1

Recurso de Cash-out disponível

Suporte disponível 24/7

Boas cotações

8. Stake 

Patrocinadora oficial do Everton e parceira do famoso rapper Drake, o mundial na Stake é uma

das melhores alternativas para o apostador.

A plataforma surge com uma proposta de permitir que jogadores façam transações com

criptomoedas a qualquer momento, além de oferecer muitas opções de modalidades e mercados

para que todos tenham uma ótima experiência no site.

Vantagens

Depósitos e saques com criptomoedas

Ótimo suporte ao cliente

Muitos mercados disponíveis por partida

Odds mais altas que muitos concorrentes

9. Bodog 

Um dos sites de apostas mais antigos, a Bodog sabe como agradar o cliente e oferece muitas

oportunidades para os apostadores. No site, jogadores podem encontrar odds muito maiores do

que os concorrentes, tendo a possibilidade de dar o cash-out caso em momentos oportunos.

Todo o serviço de qualidade se estende ao Mundial de Clubes na Bodog, o que significa que

você poderá desfrutar de todas as opções que a marca dá para você conseguir se aventurar nas

apostas online.

Vantagens

Cash-out disponível

https://u.newsdirect.com/WmN7TMJokU_spMPeF75r_onPKCkpKLbS10_Oz83MSSzSTU1LSy3KTEvTy0wu1TdJNDM0MzQw100ytUzRNTE0TNVNSkwz0E1MNTVPtkw1SDM3MGTISy0vzihNYjACBAAA__8MHeq3cn958GC1x_CUaVPFHby57gLsY8hp-8GGw
https://u.newsdirect.com/WmN7TMJokU_spMPeF75r_onPKCkpKLbS10_Oz83MSSzSTU1LSy3KTEvTy0wu1TcxTDEzs0xN0TVINjbUNTExSdW1MDcz1E1JSjZNMzJOTDNLsmTISy0vzihNYjACBAAA__8ivSzVnWurd1glPEVPqC0rgsAudtKtR2LEnyr1Q


Muitos mercados disponíveis por partida

Odds aumentadas

10. Parimatch 

A Parimatch é uma marca conhecida internacionalmente e vem ganhando cada vez mais fama no

território brasileiro. No momento, diversos apostadores buscam a Parimatch para conseguirem o

grande bônus de boas-vindas que é dado para os novos cadastrados no site.

A casa de apostas se destaca no futebol e o Mundial de Clubes na Parimatch é simplesmente

incrível! Muitos mercados podem ser encontrados, assim como odds muito acima do mercado

para te ajudar a lucrar muito mais.

Vantagens

Excelente bônus de boas-vindas

Grande quantidade de mercados esportivos

Odds acima da média do mercado

Aplicativo disponível para Android

Como apostar no Mundial de Clubes da FIFA 2023?

O Mundial de Clubes da FIFA 2023 pode ser uma ótima competição para jogadores que estão

buscando aprender a como realizar apostas esportivas. A competição é curta, mas com muitas

oportunidades durante os jogos que permitem que os apostadores lucrem.

Para apostar no Mundial de Clubes da FIFA, é necessário que o jogador crie uma conta em um site

de sua confiança, garantindo que esteja em um lugar seguro. O processo é simples e rápido, mas

falaremos abaixo sobre ele com mais detalhes.

Cadastro em um site de apostas esportivas

O cadastro em um site de apostas esportivas pode ser feito em poucos minutos. O processo

segue o mesmo padrão em qualquer dispositivo, seja em celulares ou computadores, então você

não terá problemas com isso.

Durante o registro, você precisará fornecer algumas informações importantes para a casa de

apostas para que ela possa te receber no site, portanto, é extremamente necessário que preencha

os dados corretamente. No final, você poderá ser elegível para um bônus de boas-vindas que

pode te ajudar muito.

Confira os passos abaixo:
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O primeiro passo é escolher o site de apostas que você mais se identifica e procurar

pelo botão de cadastro que, normalmente, fica localizado no lado superior direito

do site da marca.

No caso da Betano, casa que utilizamos para o exemplo, você poderá escolher entre

se cadastrar com e-mail, Facebook, google, yahoo e linkedin. Nesse passo a passo,

utilizaremos o registro através de e-mail para fim de exemplo.

Forneça os dados requisitados pela casa de apostas e se atente para não preencher

nada errado. Normalmente, nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail e gênero

são pedidos no primeiro passo.

Seu endereço completo e número de telefone também são requisitados em outras

etapas, além da criação de um nome de usuário e senha para acessar a sua conta.

Após realizar o cadastro no site, você estará apto a fazer o primeiro depósito em sua

conta e ainda poderá receber um belo bônus de boas-vindas caso a marca ofereça

um.

Análises e Palpites sobre o Mundial de Clubes 2023

Para te ajudar a ter sucesso durante o Mundial de Clubes 2023, analisaremos detalhadamente

cada um dos jogos que acontecerão e colocaremos palpites que os nossos especialistas acham

interessantes para que você aumente as chances de lucro.

O Mundial de Clubes 2023 terá um total de 6 jogos. Veja os confrontos abaixo e suas respectivas

análises.

Segunda rodada

Wydad AC x Al-Hilal (1º jogo)

Seattle Sounders x Vencedor de Al Ahly x Auckland City (2º jogo)

O primeiro jogo entre Wydad AC e Al-Hilal é um duelo de duas equipes qualificadas, mas há um

favorito claro. O clube da Arábia Saudita, o Al-Hilal, possui um elenco muito forte e com

jogadores de nome que podem fazer a diferença.

Pelo favoritismo e possibilidade de gols pela diferença de futebol que as equipes jogam,

acreditamos que a vitória do Al-Hilal é uma boa pedida, mas o mercado de over gols também

pode ser explorado muito bem.

Falando sobre o segundo jogo, o Seattle Sounders apenas espera o vencedor da primeira rodada,

mas já é o favorito independentemente de quem passar. O clube dos Estados Unidos tem bons

jogadores e acreditamos que o único time capaz de ganhá-lo é o Al Ahly.



Para o segundo duelo, o mercado de gols é o melhor, principalmente pelo histórico over que

todas as três equipes que podem estar envolvidas no confronto possuem. Over 2.5 gols pode ser

uma boa pedida.

Semifinal

Flamengo x Vencedor do 1º jogo

Real Madrid x Vencedor do 2º jogo

Ambos os jogos possuem claros favoritos, independentemente da equipe que passar para a

semifinal. O Flamengo e o Real Madrid são os clubes com maiores chances de irem até a final e

fazerem um jogo inesquecível.

Na opinião de nossos especialistas, os grandes favoritos vencerão sem muitas dificuldades os seus

duelos. Mesmo sem saber os adversários da semi, olhar para o mercado de handicap asiático -1

pode ser uma boa opção para aumentar a cotação do vencedor da partida.

Final

Vencedor do 1º jogo da semifinal x Vencedor do 2º jogo da semifinal

Ainda não sabemos as equipes que chegarão até a final, mas temos ideias das que têm mais

chances. A nossa aposta é uma final entre Flamengo e Real Madrid, sendo um jogo muito brigado

para os dois lados.

Com uma final entre equipes qualificadas, mesmo havendo uma certa diferença entre os elencos,

acreditamos que um handicap asiático positivo para o Flamengo possa ser uma boa

oportunidade, mas tudo dependendo de uma odd acima de 1.70.

Caso tenhamos uma final diferente dessa que falamos, é importante que você, como um bom

apostador, realize uma análise completa das equipes para poder encontrar a melhor opção

possível para ganhar dinheiro com apostas no confronto.  

Mais notícias para você:

 https://newsdirect.com/news/apostas-no-campeonato-paulista-2023-28379283    

 https://newsdirect.com/news/como apostar-no-campeonato-carioca-2023-8987866 

 https://newsdirect.com/news/apostas-bbb-2023-243849384  

Apostas no Mundial estão dentro da lei?

As apostas no mundial estão dentro da lei, desde que sejam oferecidas em casas de apostas

devidamente licenciadas. Caso você encontre plataformas ilegais oferecendo apostas nesses
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jogos, ou até mesmo bancas físicas no Brasil, não participe e busque por um site confiável para

garantir a segurança do seu dinheiro.

Plataformas de apostas pagam mesmo?

A resposta para essa pergunta depende. Se você se cadastrou em uma plataforma de apostas

confiável que foi devidamente analisada por especialistas do mercado, pode ter certeza que

receberá seus pagamentos com tranquilidade. Contudo, caso esteja apostando em locais sem

licenciamento, poderá ter problemas com os pagamentos.

Se você escolher qualquer uma das casas de apostas que falamos sobre neste artigo, poderá

depositar e sacar quando bem entender, pois todas elas possuem licenças confiáveis e fazem o

seu trabalho da forma certa para milhares de jogadores.

Métodos de pagamentos em apostas

Os métodos de pagamento dos sites de apostas são importantíssimos para que você possa fazer

transações tranquilamente. Escolher uma marca que oferece métodos que se encaixam com o seu

perfil é primordial para que a sua experiência seja a melhor possível.

O método mais conhecido e preferido dos apostadores é o PIX, mas não é o único. Normalmente,

as casas de apostas oferecem o boleto bancário, cartão de crédito, transferência bancária,

carteiras digitais e até criptomoedas.

Os prazos de depósitos e saques variam de acordo com cada método. Portanto, na hora de fazer

uma transação, verifique o tempo, assim saberá exatamente quando receberá o dinheiro na conta

de apostas ou na do banco.

FAQ - Perguntas frequentes sobre o mundial de clubes 2023

Onde assistir Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes 2023 será coberto pelo SporTV, TV Globo e Globoplay de forma completa.

O primeiro transmitirá todos os jogos da competição, enquanto os dois últimos focarão nos jogos

do Flamengo.

Quem vai pro Mundial de Clubes 2023?

Contando desde a primeira fase do mundial, 7 clubes no total participarão da competição deste

ano. Esses são: Al Ahly, Auckland City, Wydad AC, Al-Hilal, Seattle Sounders, Flamengo e Real

Madrid.

Onde vai ser a final do Mundial de Clubes 2023?

A final do Mundial de Clubes 2023 será disputada na cidade de Rabat, Capital do Marrocos. O

estádio que receberá o jogo será o Estádio Príncipe Moulay Abdellah.



Quem já venceu o Mundial de Clubes

Desde o início da competição, um total de 28 clubes já conquistaram o Mundial de Clubes pelo

menos uma vez na história. Eles são:

Real Madrid

Milan

Bayern de Munique

Barcelona

Boca Juniors

Inter de Milão

Peñarol

São Paulo

Ajax

Corinthians

Juventus

Manchester United

Porto

Santos

Atlético de Madrid

Borussia Dortmund

Estrela Vermelha

Estudiantes

Feyenoord

Flamengo

Grêmio

Internacional



Liverpool

Olimpia

Racing

River Plate

Vélez Sarsfield

Chelsea

 

Jogue com responsabilidade. Consulte os termos e condições dos pagamentos e bônus de cada

marca. Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos.
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