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A Supercopa do Brasil 2023 promete parar o país no sábado, dia 28 de janeiro, às 16h. No

estádio do Mané Garrincha, Palmeiras e Flamengo se enfrentam na busca por mais um

título. E é claro que muitas pessoas já estão interessadas em fazer apostas na

Supercopa, aproveitando a partida para tentar descolar um "green".

Não faltam motivos para você se divertir com apostas esportivas no confronto. Tratam-

se dos dois melhores times brasileiros dos últimos anos se enfrentando em uma decisão

de partida única, que promete alto nível técnico e rivalidade acumulada de outros

confrontos. Mas, claro, há muita gente que entende tudo de bola, mas ainda não

conhece o mundo das apostas esportivas. Se é o seu caso, chegou ao texto certo: nós
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preparamos este guia completo com todas as informações para você se divertir, mostrar

o seu dom para dar palpites certeiros e ainda ganhar um dinheirinho.

Melhores casas para apostar na Supercopa

O primeiro passo para apostar na Supercopa do Brasil é escolher uma das melhores casas de

apostas da internet para fazer as suas bets. Trata-se de um passo muito importante, por isso

vamos dedicar um tempo especial do texto para essa etapa.

Abaixo, indicamos 10 plataformas conhecidas pela sua credibilidade, segurança e vantagens para

os seus usuários. Analise os pontos fracos e fortes de cada uma delas antes de decidir onde fazer

as suas bets.

� bet365 Uma das casas de apostas mais

respeitadas do mundo, a bet365 é uma

ótima opção para as suas bets na

Supercopa do Brasil

98%

�Betano Com ótimas odds e muita segurança, a

plataforma é a patrocinadora oficial da

Supercopa do Brasil

96%

�Sportingbet Com muito respeito no mercado, a

Sportingbet sempre entrega uma boa

experiência em apostas em futebol,

sobretudo em grandes eventos como a

Supercopa do Brasil

94%

�  Betfair A Betfair se destaca no meio das apostas

em futebol com odds interessantes e

muitos mercados exclusivos. Na hora de

apostar na Supercopa do Brasil, lembre do

site

93%

�Betway Confiável e fácil de usar, a Betway é uma

opção muito indicada por nós para as

apostas na Supercopa do Brasil

92%

https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-kmZJXo5lfpJmenFBZl5yYnFmXn5DHmp5cUZpUmAAAAA__86_JpX_-lnUeePqe3z4FiETkPSc8FOEwXQqeFvQ
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-onGFpbGlolpuqlJ5oa6JqmpybqWFpZJugYGKZYGialmpolpaQx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8c1001cxposMebb0r34mO8yWDrvw2YXaxUQUC1Q
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-okmiRYmRilGuubJJia6JskpKbqWqUamuqlmpuaphokmlkkGlgx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8OTukuXDkV86-ujXRK3e_UyXLqaSQG5hFAYFXPA
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-mYpaWZJKQamupZGycm6JkZmqbpJpknJukbJBqZJyUkpqYamSQx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8vQKYvXU4TSHqiGdV0zUOkwLD7Ak8YMLnrH2gvQ
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-kmZJXo5lfrBpXkFiTmJyanJicWZefkMeanlxRmlSYAAAAD__w8yjQh9mC0Hcs2DJxcbGZIgoB_8gexSU43XKpXQ
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-paJScmWiUmmupaGxga6JsYpprpJlkapuubGqUZJiclGxomGxgx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8oFXWTXedEf-7s4KfJ9J1mXlzJxBsZssoDSCR4w
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-qaJKYlpBsmmugZmxma6JqlJibqJlsZmusYWBilJaUaGScZpiQx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8dJFgb2ed7Fx68eA3lvXQjSqYnBxPZGU95DKtmw


 

1. bet365: Boas odds e promoções para Supercopa

A bet365 não se tornou a marca mais respeitada no mercado por acaso. A casa de apostas

oferece segurança, boas odds e mercados completos e variados.

No caso das apostas de Supercopa na bet365, imaginamos que a casa irá criar promoções de

odds aumentadas exclusivas para o confronto. Trata-se de uma tradição da plataforma em

grandes jogos.

� 1xbet Em crescimento no Brasil, a 1xbet pode ser

uma opção interessante para fazer as suas

bets na Supercopa do Brasil

92%

� Pixbet Com grande variedade em pagamentos e

saques, a Pixbet oferece todo o suporte

para você fazer bets na Supercopa do

Brasil e outros eventos esportivos de

grande porte

91%

� Stake Reconhecida mundialmente, a Stake

oferece estatísticas e boas odds para a

Supercopa do Brasil

90%

✌  Bodog Ainda pouco conhecida do público

brasileiro, a Bodog disponibiliza todas as

condições para você fazer apostas

seguras na Supercopa do Brasil

90%

� Parimatch Segura e cheia de facilidades para os

apostadores, a Parimatch pode te

surpreender pelo ótimo serviço em

apostas em futebol com as bets na

Supercopa do Brasil

90%

https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-onGFpbGlolpuqlJ5oa6JqmpybqWFpZJugYGKZYGialmpolpaQx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8KuSQKlUKvh7qAuY3hF0cwBm4GrSVG5AYxqxpwQ
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-kZJ5onGJompukmGFqm6JslpxrpJaWZpummpJknGJgYp5kbGlgx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8HoDzi7wMxNGuUthtUL0s2Ir365e3i-NjseF8eA
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-kkGyWbmZuZGukaWyZa6JmmWxroW5kkmuiZmJkYGhqmmFsYmiQx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8yl1zIrcHIbkyDgcDdkTDybtJcZMhK0Y3xkATkw
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-gapSUlmhuZpukZmSYm6JgYWybqWZhaGuskmyWkpaUYGRilG5gx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8EwcMjtdUa75fupHeirI9wAU54XYuJIqEqHh5Wg
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-mlmaWaJaWZpuiYmBua6JmZpabqJiSlJuubGqcmWKUkpyWap5gx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8C-59yKto51KNrtPsaakZed-oz2sTJZHEs02T9g
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-gZmaUZGyWnJumbmaea6JibGFrqJKUbJuoZpqUkGZhZGhmmmZgx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8C0D24_GPAmfkFtvzU837r71-ZMPXMUSgScnfTg


Vantagens

Boas promoções tanto para novos clientes quanto para apostadores frequentes (a

casa, inclusive, costuma oferecer bônus para “jogadores fiéis”);

Odds disponibilizadas com antecedência;

Variedade de mercados e modalidades;

Facilidade para criar as suas próprias apostas;

Possui app para Android e iOS;

Sempre traz novidades ao apostador;

Site fácil de usar - e que quase nunca trava.

2. Betano: patrocinadora oficial da Supercopa

Apostar na Supercopa usando a Betano traz vantagem e segurança. A casa de apostas é

conhecida por oferecer odds especiais em grandes finais.

Mas, no caso da decisão, a plataforma tem um argumento a mais a seu favor, já que é a

patrocinadora oficial da decisão. Sendo assim, aguardamos promoções exclusivas e muitas

vantagens para os assinantes do site!

Vantagens

Patrocinadora oficial da Supercopa do Brasil

Odds muito vantajosas na comparação com a concorrência

Possui app para Android

Segurança - a Betano é uma das casas de apostas que menos dão dor de cabeça na

hora de fazer pagamentos

Valor mínimo de depósito Betano: R$ 30

3. Sportingbet: aplicativos para smartphones e informações sobre equipes

Quando o assunto é apostas de Supercopa na Sportingbet, imaginamos o mesmo serviço de

excelência de sempre.

A plataforma oferece muitas informações sobre as equipes em apostas em futebol, tem odds

vantajosas e ainda conta com ótimos aplicativos para iOS e Android.

Vantagens

https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-okmiRYmRilGuubJJia6JskpKbqWqUamuqlmpuaphokmlkkGlgx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8ABxoQvKA2Lx0_1_si-L5d6EMve9aJH3_KdQVag
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-mYpaWZJKQamupZGycm6JkZmqbpJpknJukbJBqZJyUkpqYamSQx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8-GX-9C6S7XAFWNpflWfVjC3VdLRHf3VbfdaePw


Várias informações sobre as equipes

Possui app para Android e iOs

Odds muito vantajosas

O site é bastante seguro

Valor mínimo de depósito Sportingbet: R$ 20

4. Betfair: mercados exclusivos para a criação de apostas na Supercopa

A Betfair é uma casa de apostas queridinha dos tipsters. Entre tantas qualidades, a plataforma se

destaca pela segurança, ótimo site e bons aplicativos para o mobile.

Mas a grande vantagem de apostar na Supercopa na Betfair está mesmo nos mercados únicos

oferecidos pela plataforma. Vale a pena conhecer a fundo todas as possibilidades oferecidas

pela marca.

Vantagens

Mercados únicos

Ótima ferramenta de criação de apostas

Aba “estatísticas de duelos” oferece informações muito interessantes para

apostadores

Mercados futuros do campeonato paulista (artilheiro, vencedor da competição)

Possui app para Android e iOs

Site seguro

5. Betway: estatísticas interessantes para a Supercopa

A Betway oferece uma série de vantagens interessantes para apostadores, sejam eles iniciantes ou

experientes.

Apostar na Betway na Supercopa, por exemplo, é garantia de estatísticas das partidas e

possibilidade de cash-out durante as bets.

Vantagens

Ótima página de jogos, com muitas estatísticas das equipes

Ótima ferramenta de criação de apostas

https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-paJScmWiUmmupaGxga6JsYpprpJlkapuubGqUZJiclGxomGxgx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8j-GBmtxe50XiA_uAFKPiXExJDKyfMkmUQEp9Pw
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-qaJKYlpBsmmugZmxma6JqlJibqJlsZmusYWBilJaUaGScZpiQx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8rA2mzyt3vmz9MHppAeNMGTtmGC7JwY6AO_PAAQ


Possibilidade de cash-out em quase todos os mercados

Possui app para Android e iOs

Site seguro

6. 1xbet: muitos mercados e segurança para a Supercopa

A 1xbet é uma casa de apostas tradicional, que oferece segurança em qualquer evento esportivo

e disponibiliza bons aplicativos para o mobile.

As apostas na Supercopa na 1xbet deverão se destacar principalmente pela quantidade de

mercados - uma característica louvável da marca.

Vantagens

Muitos mercados disponíveis por jogo

Bons aplicativos para Android e iOS

Opções de pagamento e saque com criptomoedas

Possui livestreaming de diversos campeonatos

Ótimo suporte

Depósito mínimo de R$ 15 em transferência bancária

7. Pixbet: ótimas opções de pagamento e boas odds

Apostas na Supercopa na Pixbet não trarão novidades: a casa de apostas costuma oferecer odds

condizentes ao mercado e cash-out em quase todos os eventos futebolísticos que cobre.

Caso opte pela casa, você ainda irá se deparar com ótimas opções de pagamento, bom suporte e

opção rápida de saque.

Vantagens

Boas odds

Ótimo suporte

Possibilidade de pagamento e saque com criptomoedas

Saque realmente rápido - não é só propaganda

Cashout disponível

Valor mínimo de depósito de apenas R$ 1

https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-kZJ5onGJompukmGFqm6JslpxrpJaWZpummpJknGJgYp5kbGlgx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8812UlEUHmLcDs4qB_l_cO7hGbMhZPJwdR2QPfA
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-kkGyWbmZuZGukaWyZa6JmmWxroW5kkmuiZmJkYGhqmmFsYmiQx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8N1QRuhHlmMRLQJaXdygd0jOaNHJmLKRCzk2PoA


8. Stake: boas odds e estatísticas para a Supercopa do Brasil

As apostas na Stake na Supercopa do Brasil deverão agradar a maioria dos apostadores. A casa

divulgada pelo rapper Drake não costuma decepcionar em jogos grandes.

Na grande decisão entre Palmeiras e Flamengo, espere por muitas estatísticas e bom número de

mercados, além de odds vantajosas.

Vantagens

Muitas estatísticas por jogo

Grande variedade de mercados por partida

Boas odds

Ótimo suporte ao cliente

Transmissão ao vivo de muitas partidas

9. Bodog: cash-out e credibilidade de décadas para apostas na Supercopa

As apostas na Supercopa na Bodog estão sob o amparo de uma casa de apostas com décadas

de tradição e muita credibilidade.

Além do fator segurança, a plataforma ainda capricha em termos de odds - quase sempre

exclusivos e mais altos que a dos concorrentes.

Vantagens

Odds exclusivas

Muitos anos de história - o site foi criado em 1994

Possibilidade de pagamentos com bitcoins

Cashout na maioria dos mercados

10. Parimatch: credibilidade e ótimo bônus de boas-vindas

Apostas da Supercopa do Brasil na Parimatch são referendadas por um site conhecido

mundialmente pela sua segurança e bons serviços prestados principalmente aos fãs de futebol.

No dia da decisão, a casa deverá oferecer odds atraentes, como é sua tradição. O valor mínimo

de R$ 1 no PIX também é muito interessante.

Vantagens

Ótimo bônus de boas-vindas

https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-gapSUlmhuZpukZmSYm6JgYWybqWZhaGuskmyWkpaUYGRilG5gx5qeXFGaVJDEaAAAAA__802EK6W99oz_Qf0pYAZ7wLaZ2LXL-gTT6DGrr5w
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-mlmaWaJaWZpuiYmBua6JmZpabqJiSlJuubGqcmWKUkpyWap5gx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8N2FWHdFXdGQOHaglbuEpZsRpVDzMPmHQg0I8mQ
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-gZmaUZGyWnJumbmaea6JibGFrqJKUbJuoZpqUkGZhZGhmmmZgx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8x_11Mo1VCVKr58M_cqgLK2m9gJ68m4fEOaE9DQ


Odds atraentes

Bom aplicativo para Android

Credibilidade internacional

Depósito mínimo de R$ 1 via PIX na Parimatch    

 

Como apostar na Supercopa?

Depois de escolher a sua casa de apostas, o próximo passo para fazer as bets de Supercopa do

Brasil é criar um cadastro na plataforma. Caso você nunca tenha feito o login, não se preocupe. A

etapa não deve levar mais de 10 minutos do seu tempo.

Só lembre-se de uma coisa: os sites não costumam cobrar taxas de ingresso - portanto, não caia

em golpes. Porém, você só conseguirá um bônus de boas-vindas após realizar o primeiro

depósito.

Cadastro nas casas de apostas esportivas

Escolha o seu site de apostas e procure o botão de cadastro. Neste guia, vamos usar

o exemplo da Stake. Veja a imagem acima. Aparece em azul a indicação “registrar-

se”. Clique nela

A casa de apostas começa o cadastro criando o seu login. Para isso, há duas

maneiras: você pode entrar no site com a sua conta no Facebook, Google ou na

Twitch ou fazer um perfil próprio na plataforma.

Forneça seu e-mail e data de nascimento - afinal, apostas são permitidas apenas

para maiores de 18 anos. Escreva seu nome de usuário e cadastre uma senha

Após essa etapa, você ainda terá que informar outros dados, como nome, número de

celular e endereço, na segunda etapa de cadastro

Muitas casas de apostas pedem para você marcar o bônus de boas-vindas logo na

inscrição. A Stake, porém, é uma exceção, já que não oferece valor algum para

recém-chegados

Confirmado o seu login, você poderá fazer o seu primeiro depósito e fazer a sua

aposta na Supercopa do Brasil

Análises e Palpites sobre o Flamengo x Palmeiras na Supercopa

2023

https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-gZmaUZGyWnJumbmaea6JibGFrqJKUbJuoZpqUkGZhZGhmmmZgx5qeXFGaVJDMaAAAAA__8hfl4iud5QD29x8rCvkcY3ZjhaP9OR9LuyQQ-yA
https://u.newsdirect.com/ynpuqtW3yltyFqdV6K83hioZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-gZmaUZGyWnJumbmaea6JibGFrqJKUbJuoZpqUkGZhZGhmmmZgx5qeXFGaVJDCaAAAAA__8hrM0cI-LeXUpZwmjL2fwwMLfP7gmzbx56dPcYQ


Os últimos confrontos entre Palmeiras e Flamengo mostram um equilíbrio quando observamos os

títulos. Apesar de terem vencido uma Supercopa sobre o Verdão, em 2021, os cariocas estão com

os palmeirenses entalados na garganta desde a final da Taça Libertadores da América daquele

mesmo ano, vencida pelos paulistas na prorrogação.

Os números frios dos jogos mais recentes entre os gigantes joga o favoritismo para o lado do

rubro-negro, no entanto. Das últimas 13 partidas, o Urubu ganhou seis - houve cinco empates e

apenas duas vitórias do Porco. Com o melhor elenco do país, os cariocas também ganharam a

confiança das casas de apostas.

Jogadores para apostar na Supercopa do Brasil 2023

A decisão da Supercopa do Brasil é jogo para grandes craques aparecerem. Como as duas

equipes têm bons jogadores aos montes, decidimos sugerir alguns deles para serem alvos de

apostas no dia do confronto.

Gabigol

Gabi é tão decisivo que marcou gols em todas as finais de Libertadores que disputou pelo

Flamengo até aqui. Se as odds de gols dele forem boas, considere uma entrada.

Zé Rafael

Devido à rivalidade do confronto nos últimos anos, o confronto pode ser tenso. Em caso de jogo

truncado, Zé Rafael pode se tornar destaque com desarmes para o Palmeiras.

Gustavo Gómez

Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, chama a responsabilidade e entrega tudo em campo.

Olhos nas odds de desarmes do jogador paraguaio na final.

Pedro

Pedro cheira a gol e cresce em jogos grandes. Vale a pena ficar de olho nas odds para o

centroavante marcar na grande final da Supercopa do Brasil.

Giorgian de Arrascaeta

Craque é craque. No caso do Flamengo, o time joga muito melhor quando Arrascaeta está bem.

Vale apostar tanto em gols quanto em assistências do uruguaio.

Raphael Veiga

O meia do Palmeiras marcou gol em duas grandes decisões recentes: a final da Libertadores 2021,

justo contra o Flamengo, e a final do Mundial no ano seguinte, vencida pelo Chelsea. Merece

atenção.



Como escolher uma casa de apostas para a Supercopa do Brasil

2023?

Mesmo com todas as informações oferecidas, você ainda pode estar em dúvida sobre como

escolher uma casa de apostas confiável na internet para fazer as suas bets na Supercopa do Brasil

2023.

Para que você adquira ainda mais confiança e saiba exatamente onde está colocando o seu

dinheiro, leia atentamente os tópicos abaixo. Eles falam especificamente sobre as questões mais

importantes no mundo das apostas: segurança e pagamentos.

Apostas na Supercopa do Brasil estão dentro da lei?

Sim! As apostas em futebol no Brasil estão dentro da lei desde 2018, quando o então presidente

Michel Temer assinou a medida provisória 13/756. Desde então, os sites de apostas podem operar

no Brasil, desde que tenham sede no exterior.

Plataformas de apostas pagam mesmo?

Sim, as casas de apostas pagam mesmo, desde que sejam confiáveis. No caso dos bônus de boas-

vindas, porém, é preciso estar atento aos requisitos de retirada - entenda o que é rollover - antes

de pedir o saque do valor ganho logo na inscrição da plataforma.

Métodos de pagamentos em apostas

Hoje em dia, virou quase uma regra: todas as grandes casas de apostas aceitam Pix. Isso vale para

todas as plataformas citadas neste guia.

Além do método, alguns sites, como a Pixbet e a 1xbet, oferecem a opção de apostas com

criptomoedas.

Métodos tradicionais, como boletos e transferências bancárias das principais instituições

financeiras do país (Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil), também são praticamente onipresentes

no mercado das apostas.

Atendimento ao cliente em casas de apostas

Outro elemento muito importante na hora de escolher a sua casa de apostas na Supercopa do

Brasil é o suporte ao cliente. Uma plataforma segura, inevitavelmente, disponibiliza todos os

canais que têm à disposição para resolver problemas dos seus jogadores.

Para facilitar a sua vida, nós indicamos abaixo todos os caminhos para entrar em contato com os

sites listados neste guia. Em caso de dúvidas sobre financeiro e outros temas, não deixe de falar

com os atendentes das casas. Eles são treinados para resolver o seu problema em pouco tempo.
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 Bet365: a bet365 oferece um chat ao vivo 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, tira

dúvidas e resolve problemas diversos em três e-mails de suporte: support-

por@customerservice365.com, support-por@365customerservice.com e support-

por@customerservices365.com.

 Betano: A Betano conta com um e-mail para suporte (suporte@betano.com). O chat ao vivo da

marca, por sua vez, funciona no site das 10h às 0h.

 Sportingbet: a casa de apostas conhecida do comercial da TV com o jogador Marcelo atende os

clientes pelo e-mail suportebr@sportingbet.com, além de um chat que funciona das 8h até a 1h.

 Betfair: a plataforma oferece atendimento via chat sete dias por semana, 24 horas por dia, além

de responder pelo e-mail: betfairsports@mail.betfair.com.

 Betway: a Betway disponibiliza um chat ao vivo disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E-

mail: pt-support@betway.com 

 1xbet: a 1xbet também oferece suporte 24 horas, 7 dias por semana. E, claro, também tem um e-

mail só para suporte: nfo-pt@1xbet-team.com.

 Pixbet: a Pixbet tem suporte 24 horas por dia, os sete dias da semana, via chat. Caso você prefira

entrar em contato por e-mail, anote o endereço: suporte@pixbet.com.

 Stake: a casa de apostas oferece chat ao vivo está disponível 24 horas por dia, sete dias da

semana. E-mail de atendimento ao cliente: support@stake.com

 Bodog: o chat ao vivo da Bodog está disponível 24 horas por dia, incluindo fins de semana e

feriados. Em caso de dúvida, consulte: suporte@bodog.com 

 Parimatch: a Parimatch tem chat ao vivo 24 horas por dia, sete dias da semana, no site. O e-mail

do suporte em português é: support.br@parimatch.com

FAQ - Perguntas frequentes sobre a Supercopa 2023:

Onde vai ser a final da Supercopa 2023?

A grande decisão da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo será realizada no estádio Mané

Garrincha, em Brasília (DF), no sábado (28 de janeiro), às 16h30, no horário também de Brasília.

Vai ter Supercopa do Brasil 2023?

Sim, vai ter Supercopa em 2023. A Confederação Brasileira de Futebol demorou para confirmar

data e local do confronto entre Palmeiras e Flamengo, mas confirmou a partida em 28 de janeiro,

no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Quando vai ser a final da Supercopa do Brasil?
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A final da Supercopa do Brasil será realizada no sábado (28 de janeiro), às 16h30, no estádio Mané

Garrincha, em Brasília (DF). O fuso também é de Brasília.

Quais são os times que têm Supercopa?

A Supercopa do Brasil teve apenas cinco edições até o momento. Em 1990 e 1991, Grêmio e

Corinthians venceram a disputa, respectivamente. Após o retorno da decisão em 2020, o

Flamengo venceu duas vezes (2020 e 2021) e o Atlético-MG levou a última edição, em 2022.

Qual é o valor do prêmio da Supercopa do Brasil?

A Confederação Brasileira de Futebol não revelou oficialmente o valor da premiação em 2023. Em

2022, o campeão da Supercopa (Atlético-MG) ganhou R$ 5 milhões e o vice (Flamengo), R$ 2

milhões.

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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