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MTS 
SOLUÇÃO 
INTEGRADA DE 
NEGOCIAÇÃO 
Como as apostas esportivas devem ser gerenciadas

https://www.betradar.com/


2

Conceda à sua equipe de negociação uma arma secreta: 

Solução Integrada de Negociação MTS (ITS). 

É flexível o suficiente para se ajustar perfeitamente 

ao seu negócio. Além disso, suas ferramentas de 

negociação, algoritmos de negociação de IA e processos 

de aprendizagem automática permitem automatizar 

as tarefas mais trabalhosas. Assim, mesmo as equipes 

menores serão capazes de causar um grande impacto – 

gerenciando grandes operações com eficiência.

Com a solução ITS MTS em mãos, você se juntará 

a mais de 50 operadores para:

Aumente a eficiência operacional. Corte custos fixos. Prepare seu negócio para o futuro.

Solução integrada de negociação













Aumentar as margens e os lucros

Eliminar os custos e investimentos operacionais

Tornar a negociação mais flexível e eficiente 

Diferenciar-se da concorrência

Melhorar a experiência para clientes de apostas

Manter os riscos operacionais e comerciais sob 

controle. Constantemente.

MTS em números* 

de atualizações 
diárias 

de CCF por dia

impulsionada 
pela tecnologia

de tickets 
processados 

em 2020

de jogadores 
únicos 

administrados

moedas 
disponíveis 
gerenciadas

de clientes 
na solução MTS

de seleções 
gerenciadas 

mensalmente

tickets por 
segundo

de clientes 
ativos

+ de 50

+ de 8
milhões

+ de 200

+ de 200

+ de 2,4
bilhões

+ de 1.150

+ de 1,8
bilhões

+ de 1
milhão

100%

* em abril de 2021
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Gerencie todas as suas apostas esportivas 

internamente ou deixe para nós (ou varie entre ambas 

as opções). 

Pense na ITS como uma rede de segurança, 

permitindo que você dimensione como e quando 

for necessário. Se quiser ajustar pessoalmente os 

perfis dos jogadores ou gerenciar todo o processo 

Você está no controle

Com a ITS, você obtém

de negociação, a decisão é sua. Se preferir deixar em 

nossas mãos, a decisão também é sua. 

Você obtém tecnologia de negociação e 

experiência no setor, o que significa que se destacará 

da concorrência. Além disso, há o seu próprio 

gerenciador de ITS para ajudá-lo a obter o máximo de 

sua tecnologia e identificar quaisquer problemas antes 

que ganhem tração. 

Flexibilidade completa Melhor segurança

Melhor negociação Uma parceria estreita

 ➔ Adapta-se ao seu negócio

 ➔ Você está sempre no controle 

 ➔ Sem restrições de plataforma

 ➔ Custos de desenvolvimento de BI e TI 

significativamente mais baixos

 ➔ Obtenha perfis precisos de jogadores, 

classificações de torneios e eventos, além de 

proteção contra manipulação de resultados

 ➔ Estruturas de custo fixo otimizadas

 ➔ Aumente seu ROI em operações específicas

 ➔ Reduz problemas com gerenciamento de recursos

 ➔ Processos automatizados e IA integrados

 ➔ Beneficie-se das ferramentas de negociação mais 

recentes

 ➔ Obtenha ajuda de nossos especialistas em 

negociação da MTS

 ➔ Tecnologia de negociação líder completa

 ➔ Trabalhe em estreita colaboração com seus 

próprios gerentes de ITS 

 ➔ Consulte o roteiro de desenvolvimento da MTS 

sempre que precisar

Lucros e perdas - desempenho delta de perfis de clientes semiautomáticos em comparação com inexistência de perfis

Obtenha vantagem perante a concorrência com perfis de clientes de IA incomparáveis
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Operadores que usaram nossos perfis de clientes gerados automaticamente e ajustados para se adequarem a eles 
constataram o aumento de seus lucros anuais em mais de 12 milhões de euros. Aplicado ao volume de negócios, 
isso significa um aumento acumulado de 78 milhões de euros.

deltas cumulativos semiautomáticos p/l 
semiautomáticos

deltas cumulativos manuais p/l manuais deltas cumulativos totalmente automáticos p/l 
totalmente automáticos

semiautomático p/l (k EUR) manual p/l (k EUR) totalmente automático p/l (k EUR)
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Solicitar uma 
demonstração

https://mts.betradar.com/contact-us/
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Tecnologia que torna sua 
negociação mais eficiente e eficaz

SOLUÇÃO INTEGRADA DE NEGOCIAÇÃO

Configuração fácil e rápida de 

probabilidades e opções de configuração 

dinâmica até o nível de evento único

Atualizações em tempo real por meio 

de técnicas de extração de probabilidades 

ultrarrápidas – ideais para comparação e alerta 

rápidos

Recursos abrangentes de monitoramento 

de mercado e comparação com funções 

extras, como filtros, alertas de placar, 

indicações de probabilidades e muito mais

Independência na criação e publicação de 

seus próprios eventos e probabilidades

Máxima Eficiencia graças a uma interface 

intuitiva e modelos predefinidos

Gerencie simultaneamente várias partidas 

em uma interface

Execute a negociação totalmente 

automatizada ao migrar para a negociação 

interna da Betradar (mesmo enquanto a 

partida estiver acontecendo)

Obtenha flexibilidade total em suas 

operações de negociação, independente da 

cobertura ao vivo e probabilidades da Betradar

Configure eventos e partidas de forma 

rápida e eficiente com modelos

Ctrl BetPal

 













Obtenha mais informações

https://mts.betradar.com/contact-us/
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Margens mais altas. Menor rejeição 
de tickets. Melhor gestão de riscos. 
Clientes mais satisfeitos. Apenas 
alguns dos resultados que você verá 
com a ITS. A tecnologia incorporada 
é, e sempre foi superior a qualquer 
outra no mercado. Você aproveitará 
ao máximo nossos algoritmos 

Reforce seus preços com nossos modelos de 

cálculo de probabilidades

Minimize sua exposição a vulnerabilidades 

com nossa nova geração de modelos de 

passivos em tempo real e dinheiro em 

execução

Melhore sua gestão de risco com nossos 

modelos de fator de confiança do cliente e 

classificação de torneio/evento

Em desenvolvimento: Integre e use seus 

próprios modelos de preços em nossas 

ferramentas para determinados esportes e 

mercados

Melhor gestão de riscos por meio de processos 

de análise avançados e classificações de situação 

mais confiáveis (fator de torneio, fator de evento, 

fator de aposta etc.)

Manuseio de tickets rápido e eficiente em 

um só lugar, com gráficos que o ajudam a 

acompanhar os tickets recebidos

Perfil de jogador aprimorado com o banco de 

dados MTS, o que significa que você obtém o 

fator de confiança do cliente (CCF) mais confiável

Mantenha-se atualizado com relatórios de 

análise em tempo real no Painel de Análise do 

Cliente

Processos automatizados, como manter suas 

classificações, como CCFs, constantemente 

atualizadas (sendo possível alterá-las 

manualmente a qualquer momento) 

Algoritmos de preços exclusivos Console MTS

 















avançados de negociação para 
incremento na liquidez, processos de 
aprendizagem automática e modelos 
de cálculo de probabilidades. Sem 
restrições de plataforma. Além disso, 
você aumentará sua cobertura e será 
capaz de criar perfis de jogadores nos 
mínimos detalhes.  
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Com a negociação integrada, seus traders trabalham 

em sua própria versão dos aplicativos da nossa equipe 

interna, como a plataforma de apostas Ctrl ou o 

console MTS. Portanto, você dispõe dos mesmos 

processos de análise avançada, avaliações de situação 

confiáveis   e percepções do mercado global – mas 

também sua própria liberdade. 

Isso significa que você se beneficiará ao máximo 

de todo o espectro de recursos da MTS, enquanto se 

diferencia do mercado como quiser. 

Você também obtém ferramentas de 

monitoramento de risco para ajudar seus traders 

a monitorarem de perto o comportamento dos 

jogadores, além de um próprio gerente de ITS que 

pode ser contatado caso necessite obter ajuda.  

Controlar a precificação de eventos selecionados 

para gestão de riscos ou fins de mercado

Criar eventos ao vivo e pré-partida sob medida

Criar novos mercados pré-partida sob medida

Ativar a cobertura de mercado completa e 

profunda quando esta opção não for oferecida

Personalizar seus algoritmos ou implementar 

seus próprios modelos

Operar todos os algoritmos em tempo real na 

sua plataforma, para seu próprio conteúdo sob 

medida

Interagir com os processos de perfilamento para 

apostadores e torneios, ou configurações de 

avaliação para eventos

Seguir as ações do gerente de riscos da MTS em 

tempo real.

O que é negociação integrada?

Uma abordagem única 
em nossa indústria

SOLUÇÃO INTEGRADA DE NEGOCIAÇÃO

Com um processo flexível em tempo real, 

sua equipe comercial pode:

















Fale conosco

https://mts.betradar.com/contact-us/
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Configure seus perfis de 

cliente em um nível de conta 

e baseado em esportes 

(pré-partida e durante o 

jogo) para proporcionar a 

melhor experiência de aposta 

possível. Por exemplo, com 

aposta máx., nova oferta e 

tempo de atraso ao vivo.

Gestão de jogadores VIP Maximização de margem Proteção empresarialPerfil automatizado

Fique protegido contra 

apostas fraudulentas e 

as perdas decorrente 

delas. Nosso Sistema de 

Detecção de Fraude (FDS), 

líder mundial de mercado, 

monitora instâncias de 

manipulação nas apostas 

esportivas. Além disso, está 

embutido em seu pacote.  

Nossos algoritmos derivados 

de IA e comprovados pelo 

comerciante definem o perfil 

de cada trader e fornecem a 

eles um fator de confiança 

do cliente (CCF) que é 

constantemente revisado. 

Portanto, o CCF é sempre 

um verdadeiro reflexo do 

status de cada apostador. 

É tudo automático, mas você 

pode alterar manualmente o 

CCF se preferir.  

Ofereça as probabilidades 

mais confiáveis, refletindo o 

mercado atual e a situação 

de sua empresa. Isso é 

possível graças aos nossos 

algoritmos de aprendizagem 

automática, que usamos 

para criar uma variedade de 

diferentes probabilidades 

e modelos de classificação 

(como nosso modelo CCF, 

modelo de probabilidades 

orientado por informações 

ou modelo de probabilidades 

orientado por passivos). 

Não deixe nada ao acaso. Maximize sua rotatividade e melhore a segurança de sua 
empresa, nos permitindo gerenciar seus passivos de apostas esportivas. Adaptaremos 
nossa gestão de riscos a você – evoluindo de acordo com o seu negócio.

Gestão de riscos incomparável
SOLUÇÃO INTEGRADA DE NEGOCIAÇÃO
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As apostas esportivas passaram por grandes mudanças 

nos últimos anos. Hoje, aqueles que atraem e mantêm 

a maioria dos clientes são alimentados por dados 

valiosos e personalizados para os mercados locais, 

que é exatamente o pensamento que 

desenvolvemos nos serviços de marketing de ad:s 

- projetado exclusivamente para clientes da MTS. 

A solução é baseada em dados profundos, rápidos, 

confiáveis e mensuráveis que acumulamos como 

provedor líder mundial de serviços de apostas, e é 

disponibilizada para ajudá-lo a aumentar sua base de 

clientes da maneira mais eficiente possível. 

Em poucas palavras

Corte custos. Impulsione o retorno. Aumente o valor 

vitalício de cada jogador, com uma combinação 

de dados detalhados, algoritmos derivados de IA e 

tecnologia programática específica para apostas. 

Serviços de marketing impulsionados por dados e tecnologia – projetados 
exclusivamente para apostas esportivas

Torne a prospecção e retenção de 
clientes verdadeiramente eficientes

SERVIÇOS DE MARKETING DE AD:S

Uma plataforma de marketing de serviço 

completo com publicidade programática e 

processos baseados baseadas em IA para fazer 

com que os clientes retornem

Recursos de marketing específicos para a 

indústria de apostas que reforçam o valor de 

seus clientes atuais e reduzem os gastos com a 

aquisição de novos clientes 

Uma maneira de aumentar suas apostas 

esportivas rapidamente, gerando altos 

retornos com menos risco

Use o pacote completo ou escolha entre 

aquisição e retenção 

O que você recebe

realiza previsões 
precisas após 2-3 

dias de atividade do 
jogador**

Impulsiona os 
cliques em apostas 
recomendadas em 

2 a 4 vezes

aumente as apostas 
do acumulador 

em 27%

gera até 40% 
de economia em 

CPAs*

proporciona mais de 
85% de precisão*** 
em PLTV e apostas 

futuras

incentive apostas 
até 3x mais altas 

nas recomendadas 
pela IA

É comprovado que:

* Em comparação com o índice-alvo do operador em 100     ** BI padrão leva de 2 a 3 semanas     *** A média do mercado é de 50-55%

Gere até 
40% de 

economia em 
CPAs

Novo e 
exclusivamente 

disponível  
para você

Descubra mais

https://mts.betradar.com/ads/
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Atraia novos clientes de forma mais eficiente 

e sustentável com nosso módulo de Aquisição 

Programática. O módulo foi desenvolvido 

especificamente para a indústria de apostas e 

utiliza prospecção e redirecionamento otimizados e 

personalizados. Assim, você entregará a mensagem 

certa ao público certo no momento certo, reforçando 

a eficiência do seu marketing e reduzindo seus CPAs 

em até 40%*.

Torne seus clientes mais valiosos. E eeduza a 

rotatividade. 

Nosso módulo de Retenção de Jogador por IA extrai 

mais do seu marketing e bônus, com um mecanismo de 

aprendizado profundo por IA que fornece as previsões 

mais rápidas e precisas do valor vitalício do jogador 

(PLTV) e rotatividade de jogadores do mercado. Tudo 

isso com base em apenas 2 a 3 dias de atividade**, 

com uma precisão de mais de 85%***.

Nossos algoritmos também permitem segmentar 

jogadores por valor, detectar possíveis VIPs futuros e 

recomendar o melhor bônus para cada jogador. Depois, 

há a personalização de apostas em tempo real, que cria 

mensagens superpersonalizadas para impulsionar as 

taxas de cliques em 2 a 4 vezes e aumentar as apostas 

em 3 vezes nas recomendadas pela IA.

Aumente sua base de clientes.  
Reduza seus CPAs em até 40%*.

Aumente o valor vitalício de seus 
jogadores.
Impulsione suas promoções.

Aquisição 
programática

Retenção de 
Jogador por IA

SERVIÇOS DE MARKETING DE AD:S SERVIÇOS DE MARKETING DE AD:S

Vantagens

Vantagens

Reduza CPAs 

Converta mais

Obtenha uma base de clientes mais ampla

Aumente a receita

Obtenha informações antecipadas sobre seu cliente

Impulsione o PLTV

Reduza a rotatividade de clientes

Faça com que suas campanhas trabalhem mais
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Siga a Sportradar nas redes sociais

© 2021 Sportradar AG

Betradar é uma marca da Sportradar.

www.betradar.com

Pronto para conversar? Entre 

em contato conosco pelo e-mail 

sales@betradar.com ou acesse 

mts.betradar.com para obter 

mais informações. 

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

