
Como apostar no BBB? Guia com passo a
passo e melhores casas

Sem medo de ir para o paredão, apostadores estão
ganhando dinheiro com apostas no Big Brother – vamos te
ensinar como.
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O Big Brother Brasil é o reality show mais querido dos brasileiros. Ocupando um espaço

importante da programação da TV Globo todos os anos, o programa também caiu na graça de

quem curte apostas esportivas, com cada vez mais gente buscando apostas de BBB.

Como uma legítima competição, o Big Brother Brasil produz resultados semanais muitas vezes

improváveis, nos fazendo vibrar no sofá de casa. Quer levar essa emoção para o campo das bets

e ainda ganhar um trocado? Confira o nosso guia abaixo.

Melhores plataformas para apostar no BBB 23

A primeira coisa a se fazer antes de uma aposta BBB é escolher uma casa de apostas confiável.

Trata-se de um passo muito importante, afinal, não são poucos os sites que usam da boa fé de

jogadores para dar golpes na internet.
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Neste guia, iremos trabalhar com seis casas de renome: bet365, Betano, Betway, Bodog, KTO e

Sportingbet. Todas elas oferecem segurança e boas condições para você fazer as suas bets sem

grandes preocupações.

�. bet365: site seguro e fácil de usar, é a opção mais popular para apostas no BBB -

�.  Betano: com boas odds e ótima reputação no mercado, a Betano oferece um bom

serviço para quem deseja fazer bets no BBB

�.  Betway: com credibilidade internacional, a Betway disponibiliza apostas futuras com

boas para o BBB

�.  Bodog: com cobertura semanal do reality show, a Bodog é a casa de apostas para

quem sabe tudo o que acontece diariamente no BBB

�. KTO: a plataforma conta com boas odds e um site fácil de usar para atrair jogadores

para as apostas no BBB

�.  Sportingbet: acostumada a cobrir entretenimento, a Sportingbet entrega um ótimo

serviço para fãs de apostas BBB

1. bet365 

As apostas em BBB na bet365 não contam com contra-indicações. Site mais popular do mundo

no gênero, a casa oferece segurança e boas odds para os fãs do reality show.

No caso do reality show, a empresa trabalha principalmente com as apostas futuras no vencedor

da competição, mas também é possível encontrar por lá outros mercados, como o eliminado da

semana.

Vantagens

Credibilidade no mercado - trata-se do site mais popular do segmento

Muita segurança em transações financeiras

Site fácil de usar - que não causa travamentos

Oferece aplicativos para Android e iOS

2. Betano 

O BBB na Betano também se mostrou uma ótima alternativa para quem busca segurança. Com

credibilidade no mercado, a casa de apostas costuma oferecer odds muito vantajosas e

segurança nos pagamentos.

https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-knJSWnGliZJuklJZoa6JhaGJrqWSYbmumaplqYmZsaJpkaWJgx5qeXFGaVJDIaAAAAA__80T818wG9JNLkAO-QqTUGbrGk3tim0Jgu591hqw
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-omWlinmxpaJugZGiYm6JpapabqW5qlGuoaJFikmqQbmRhbJJgx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8kc9ZEqUmTaRiBjMgpPOzUv-ocu8fmgCDfKLI6A
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-obGBinmFqZmuokWqSa6JsmJZrpJBubmuqkWFqbGhoZmhmbGiQx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8NH2AcvKoCmQnA-tdcbx0K-2-YNJLHGG3Y_kblA
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-ikmlilp5kbGugZGaWa6Jimm5rqJ5iaJuhampubGJmYGhknG5gx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8wwMgFWjgFzXll7FWPPCTKs178naL5P1_aVcCVA
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-mbmqUmpyUZpumbGZua6JiYWhrpJlqkmuinGKRYGhsaJpikG5gx5qeXFGaVJDIaAAAAA__8b1SscDRuBb7D76FeEwaqZmIY7_ZpdkxZZfwtLg
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-olmiSYmhqYpukaGaWa6JoYGSbpJaUapuhZpJslpKRbGhoYmiQx5qeXFGaVJDIaAAAAA__86BpVkavpCHs_Kev5d2YxACIa7oTLFwOj4ApZiA
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-knJSWnGliZJuklJZoa6JhaGJrqWSYbmumaplqYmZsaJpkaWJgx5qeXFGaVJDEaAAAAA__85kZJs5lmGEolhFYqsnM8I_s7h4l3ixG5WXux3g
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-omWlinmxpaJugZGiYm6JpapabqW5qlGuoaJFikmqQbmRhbJJgx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8SuWLiMEDcpCEhlWW2O1G9fx1vrnYoTFuj0tPaA


A plataforma costuma explorar duas possibilidades com o programa: as apostas no vencedor do

reality show e as bets semanais, geralmente no futuro eliminado do paredão.

Vantagens

Segurança nos pagamentos

Odds acima da média no mercado no BBB

O valor mínimo de depósito na Betano é de R$ 30

Conta com ótimo app para Android

3. Betway 

Quem faz apostas de BBB na Betway não costuma ter problemas. A casa de apostas transmite

segurança com a sua marca reconhecida no mundo e tem um site fácil de usar.

A plataforma, no momento, tem dedicado esforços nas apostas futuras no vencedor da edição

2023 do BBB e, também, semanalmente, no mercado de eliminados de cada paredão.

Vantagens

Segurança e credibilidade internacional

Possui elogiados aplicativos para Android e iOS

Layout intuitivo e bastante prático no site

 

4. Bodog 

Na Bodog o BBB tem destaque especial. Logo ao entrar na seção de apostas esportivas,

encontramos uma aba com todas as bets disponíveis do reality show na TV Globo.

Isso acontece durante todas as semanas de exibição do programa. A casa oferece tanto apostas

futuras no ganhador/a da disputa quanto bets nos eliminados de cada paredão.

Vantagens

Opções de pagamentos variadas - a casa aceita criptomoedas

Site dá atenção especial para o BBB

Reality show é facilmente encontrado na seção de apostas esportivas

5. KTO 

https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-obGBinmFqZmuokWqSa6JsmJZrpJBubmuqkWFqbGhoZmhmbGiQx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8BX5yISzjnTyp-GOIGZK1pDz_jBu_3tzlKsTnKA
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-ikmlilp5kbGugZGaWa6Jimm5rqJ5iaJuhampubGJmYGhknG5gx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8c0o3sz71H9gD0SSGrQ1SXaAgkb0L7D9_eolymg
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-mbmqUmpyUZpumbGZua6JiYWhrpJlqkmuinGKRYGhsaJpikG5gx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8lgVu4S9jsEMmN8XZcrwftCPnuuO21x0FONqsuA


As apostas BBB na KTO são bem tratadas na plataforma. Os jogadores encontram facilmente os

mercados nos menus de apostas esportivas, além de textos didáticos sobre a dinâmica do

programa.

Quanto às opções oferecidas pela empresa, o site opta por investir no básico. Há a possibilidade

de apostar nos mercados futuros de vencedor e também nos eliminados de cada semana da

atração apresentada por Tadeu Schmidt.

Vantagens

Site bem organizado, com layout intuitivo

Marca é conhecida por textos educativos e tutoriais

Odds competitivas em mercados do BBB

Pagamentos e saques seguros

6. Sportingbet 

O BBB na Sportingbet também oferece opções interessantes. A casa de apostas tem muita

tradição nas apostas em eventos culturais - e isso faz com que ela esteja sempre um passo

adiante em relação aos concorrentes em termos de reality show.

A plataforma oferece, além dos mercados futuros no vencedor do programa e bets nos

eliminados de cada paredão, ainda outros mercados, como trio da final, porcentagem do

eliminado e muito mais.

Vantagens

Anos de tradição em apostas no entretenimento

Uma seção dedicada somente a eventos culturais

Oferece ótimos apps - tanto para Android quanto iOS

Sportingbet tem um valor mínimo de depósito de apenas R$ 20

Mercados exclusivos em BBB

 

Como apostar em BBB?

Depois de escolher uma entre as melhores casas de apostas esportivas do mercado, você

precisará, é claro, fazer o cadastro em uma delas. Trata-se de um processo bastante simples.

https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-olmiSYmhqYpukaGaWa6JoYGSbpJaUapuhZpJslpKRbGhoYmiQx5qeXFGaVJDEaAAAAA__8t48dEnUppo3a4G8lzVVMlTNJnt66ms1EkwDjcQ


Você irá fornecer os seus dados básicos mais importantes e fazer o primeiro depósito em um

processo que não dura mais de 10 minutos. Quando o seu pagamento for reconhecido, estará

liberado começar a brincar com os participantes da casa mais vigiada do país.

Escolha um site de apostas de confiança. Entre no site e procure o botão de

cadastro. Neste guia, iremos usar o exemplo da Sportingbet. Clique na parte superior,

no lado direito da página, em "registre-se agora".

A casa de apostas irá fazer o seu login e pedir as suas informações mais importantes

logo de cara. Crie um nome de usuário e senha e preencha os outros campos com

nome, sobrenome, e-mail, CPF, endereço e número de telefone

Após ler os termos e condições, envie todas as informações

Pronto! O seu login já estará feito. Agora a casa irá fornecer informações para que

você faça o primeiro depósito.

Assim que o seu dinheiro for recebido pela plataforma, você estará liberado para

fazer a sua primeira aposta no BBB!

 

Você também pode gostar:

 https://newsdirect.com/news/apostas-no-campeonato-paulista-2023-6735183 

 https://newsdirect.com/news/como-apostar-no-campeonato-carioca-2736827  

 https://newsdirect.com/news/aposta-mundial-de-clubes-15372638 

Mercados de aposta do BBB 23

Atualmente, é possível ganhar dinheiro de diferentes formas com o BBB. Abaixo, citamos os

mercados mais vistos nas plataformas citadas neste guia e também em outros sites da internet.

Apostas futuras no campeão do BBB

Trata-se do mercado mais tradicional do BBB. Nele, você coloca dinheiro em quem você acha

que vai ganhar o reality show. Por se tratar de uma projeção, ele costuma oferecer valores bem

interessantes de odds.

Apostas no eliminado do paredão

Neste mercado, você deve adivinhar quem será o próximo eliminado do programa. Lembre-se:

quanto mais previsível for o resultado do paredão, menor a odd - e, portanto, menor a margem

de lucro da sua aposta.

https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-klJBuapxibJuibJhim6JmZmBroWRoZmumZpppamBuZGqZYmBgx5qeXFGaVJgAAAAP__N1kIW2v9G2Og9zvl3bifQ8-WaQV1N1ni8TVjlg
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-uYWFqYWJkZGusZGyea6JkkGZrqJhqYGuhamFhZmJonJaeYWSQx5qeXFGaVJgAAAAP__PPR6exl7r4HiJUPvD7oSsJuF2UxV9K9T_-LS2Q
https://u.newsdirect.com/Kk4Tkf6v6Rw0QWBGpo3_uT8ZJSUFxVb6-sn5uZk5iUW6qWlpqUWZaWl6mcml-mapySmWlgaJuqkWaSa6JkmJxrqJFqmWuoYmpkZJqSlpZuZmqQx5qeXFGaVJgAAAAP__apniOBfd_quPd5TsNFkm2AyrO4Dbp2Y9yEcbNw


Apostas no trio da final do BBB

Neste caso, você deverá acertar quem será o trio visto na final do programa. As casas que

oferecem esse tipo de mercado (a Sportingbet, por exemplo) costumam oferecer opções de trio

pré-montadas para você escolher a aposta.

Apostas no indicado ao paredão

Um mercado muito interessante para quem acompanha de perto o programa. Tente adivinhar a

indicação do líder da semana - ou o indicado a casa - e fature com odds bem atraentes.

Apostas na prova do líder e na prova do anjo

O mercado de prova do líder e do anjo no BBB exigem mais da sua sorte. Tente acertar quem

vencerá a prova e ganhe um bom valor em caso de acerto - já que as odds costumam ser bem

altas.

Dicas para saber: Quem vai sair do BBB?

Quem faz palpita sobre BBB precisa saber prever alguns acontecimentos do programa. O mais

crucial para as dinâmicas do jogo talvez sejam as apostas em quem será eliminado do BBB 23.

Para entender a dinâmica e identificar oportunidades de apostas, pense nos seguintes tópicos.

Acompanhe o programa diariamente na TV e também pelas redes sociais

Não tem jeito: para conseguir se dar bem nas apostas do BBB, você precisará acompanhar o

programa de perto.

Não confie em opinião de terceiros: acompanhando a edição na TV e a movimentação das

torcidas na internet, você saberá quem são os reais favoritos para o título.

Acompanhe as odds dos eliminados durante a semana

As próprias casas de apostas oferecem boas noções de favoritismo dos participantes do BBB com

as odds dos paredões e dos mercados futuros de campeões.

Cheque resultados de votações paralelas de veículos da internet

Alguns veículos, como o portal UOL, fazem enquetes com os seus leitores para tentar adivinhar

quem será o eliminado da semana.

Ainda que a votação que importa seja a do Gshow, as votações paralelas dão boa noção do

movimento dos fãs do programa.

Lembre-se que uma pessoa sempre pode votar mais de uma vez nos paredões. Ou seja, no fundo,

quem vence o BBB é o participante com torcida mais engajada.

Como votar no BBB 23?



A votação no BBB 23 acontece sempre na página do programa no Gshow. Para isso, você precisa

se cadastrar nos sites da Globo - é possível usar uma conta do Facebook ou do Google para

facilitar a transmissão de dados.

Só quem está logado no site do Gshow consegue votar. Após o login, você poderá votar quantas

vezes quiser no eliminado da semana - o site da Globo apenas exige que você comprove que é

um humano ao pedir para clicar em botão ou reconhecer imagens.

Após selecionar o candidato que você quer que saia do programa, não feche a página antes de

ler a mensagem “você votou em (nome do candidato)”.

Como saber se uma casa de apostas é confiável?

Identificar se uma plataforma está na lista das casas de apostas confiáveis da internet pode não

ser fácil para iniciantes. Para que você possa fazer as suas bets em BBB com a mente tranquila e

coração tranquilo, nós recomendamos que tenha sempre os tópicos abaixo em mente.

Apostas no BBB estão dentro da lei?

Sim, as apostas no BBB estão dentro da lei. Isso acontece porque, em 2018, o então presidente

Michel Temer sancionou a lei 13.756/18, que autorizou as apostas esportivas no território brasileiro.

Atualmente, as leis brasileiras apenas exigem que os sites de apostas sejam sediados no exterior,

como é o caso de todas as plataformas citadas neste guia. A determinação faz com o que o

Brasil não arrecade com impostos gerados pelo setor.

Plataformas de apostas pagam mesmo?

Sim, as plataformas de apostas no BBB pagam de verdade. As seis plataformas citadas neste guia

são de confiança e honram seus compromissos com os jogadores.

Vale apenas ficar atento com as condições de saque e retirada de bônus - entenda o que é

rollover - de cada site. Muitas vezes é preciso cumprir uma pequena e breve lista de objetivos

para conseguir ver o dinheiro na sua conta.

Métodos de pagamentos em apostas

Hoje em dia, praticamente todas as casas de apostas aceitam PIX como forma de pagamento. É o

caso de todas as plataformas que trabalham com bets no BBB citadas neste texto.

Os sites acabam se diferenciando um dos outros com outras opções. Nos últimos anos, os

pagamentos e saques com moedas virtuais têm se tornado uma tendência.

Neste guia, citamos duas casas que trabalham como criptomoedas: Bodog e KTO.

FAQ - Perguntas frequentes sobre o BBB23:

Como ganhar dinheiro com BBB?



Você pode ganhar dinheiro com o BBB 23 fazendo apostas no vencedor da competição, no

eliminado da semana e até mesmo nos vencedores da prova. Para isso, porém, você precisará ter

uma conta em uma plataforma de apostas segura. As melhores para apostar são: bet365, Betano,

Sportingbet, Betway, Bodog e KTO.

Por que o programa se chama Big Brother?

O Big Brother é inspirado no livro “1984”, de George Orwell. No clássico do escritor britânico, os

personagens são vigiados o tempo todo por câmeras. O ditador da distopia se chama “big

brother” (“o grande irmão”, em tradução para o português) - e daí que surgiu o nome do reality

show.

O que é poder coringa no BBB?

Novidade da edição 2023, o poder coringa do BBB é vendido aos participantes do programa por

leilão de estalecas. Ele pode oferecer diferentes vantagens - uma já vista no reality foi a

possibilidade de vetar uma indicação ao paredão na semana.

O que ganha o anjo no BBB ?

As vantagens de ser anjo no BBB mudam de semana para semana. Geralmente, o poder dá o

direito de imunizar um companheiro de confinamento, o direito de ter um almoço especial e ainda

uma quantia em dinheiro oferecida por um dos patrocinadores do reality show.

Como entrar no BBB?

Para entrar no BBB é preciso fazer uma inscrição pela internet. Os interessados devem enviar

vídeos e fotos e preencher um formulário com dezenas de perguntas no Gshow. As inscrições são

abertas no fim de cada edição. E costumam se esgotar em dias - quando não em horas.

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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