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APRESENTAÇÃO 

O presente documento consta do Caderno 1 – Planejamento Técnico e Operacional dos 

Estudos (modelagem) apresentado pelas empresas MCE Intermediações e Negócios 

Ltda. e Santa Casa Global Brasil Participações Ltda. em resposta ao Chamamento Público 

No. 01/2021 da SEPE Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Governo do Distrito 

Federal publicado no DODF-Diário Oficial do DF – versão retificada - em 02/02/2021, 

tendo como objeto o desenvolvimento de projetos, levantamentos, investigações e 

estudos para a Concessão dos Serviços de Implantação e Operação de Loterias e Jogos 

Estaduais naquela unidade federativa. 

 

O material foi desenvolvido atendendo às determinações do Termo de Autorização 

respectivo, publicado no DODF Diário Oficial do Distrito Federal em 01/03/2021.    

 

No mercado brasileiro desde 2016, a MCE INTERMEDIAÇÕES E NEGÓCIOS possui vasta 

experiência no desenvolvimento de produtos de capitalização e múltiplas chances, 

tendo atuado no mercado do Distrito Federal com diversos produtos. Através dos anos 

de experiência foi possível desenvolver técnicas diferenciadas de estratégias de 

mercado, marketing, comercialização, distribuição e novos brandings aplicáveis ao 

mercado.  

  

Em 2020, a MCE ampliou consideravelmente seu escopo de atuação ao vencer Licitação 

do Estado do Rio de Janeiro para operar o mercado convencional de múltiplas chances. 

Após o início desse contrato a empresa consolidou seu espírito inovador, tendo criado 

novos produtos e aprimorando produtos existentes. 

   

A cada ano a MCE solidifica sua marca, credibilidade e expertise técnica, tornando-se 

referência e expoente no mercado nacional. 

 

A Santa Casa Global Brasil traz para este projeto toda a vasta experiência que sua 

controladora, a  SCML Santa Casa da Misericórdia de Lisboa adquiriu ao longo de quase 
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250 anos, desde o momento em que a Rainha D. Maria I lhe foi concedeu a exploração, 

em nome do Reino de Portugal, da Loteria Nacional. 

 

Ao longo de todos estes anos a SCML (controladora da Santa Casa Global), foi investindo 

na criação de um portfólio de jogos, adaptado aos novos costumes e aos desejos dos 

apostadores, conseguindo alcançar um lugar de destaque no universo das Loterias do 

Estado e integrando as associações mais representativas do setor (World Lottery 

Association – WLA, European Lottery – EL e a Corporación IberoAmericana de Loterías y 

Apuestas del Esatdo – CIBELAE). 

 

Assumindo uma vertente contínua de preocupação social, possui a certificação WLA em 

Jogo Responsável, implementado em função de sua atuação com procedimentos de 

autoajuda e autoexclusão de apostadores, sendo igualmente certificada com ISO no que 

concerne ao sistema de segurança de informação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Histórico dos Jogos no Brasil 

O histórico dos Jogos no Brasil é também abordado no Caderno 3, com enfoque jurídico. 

Mas faz-se importante apresentar aqui detalhes de como surgiu e evoluiu essa atividade 

no país. O primeiro sorteio público no Brasil, que se tem notícia,  foi realizado em 1784 

como um meio de levantar fundos para a construção de um novo prédio da Câmara e 

da Cadeia de Vila Rica (atual Ouro Preto, Minas Gerais).  

 

Atualmente, o Decreto-Lei nº 204/1967 (com status de lei ordinária na estratificação 

presente na Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988) é o 

principal diploma sobre loterias no país. 

 

Recentemente, duas leis federais trouxeram a possibilidade de exploração dos jogos 

com sorteios instantâneos e as apostas de cota fixa. 

 

A regulação setorial, exclusivamente no âmbito federal, cabe à Secretaria de Avaliação, 

Planejamento, Energia e Loteria – SECAP do Ministério de Economia (Decreto n. 

9.745/2019). A regulação no âmbito de cada estado cabe às respectivas administrações 

que exploram esses serviços públicos. Nos termos do art 175 da Constituição Brasileira 

de 1988. 

 

Como citado anteriormente, a primeira “loteria” surgiu no Brasil em 1784 como um 

meio de levantar fundos públicos. O Governador-Geral da Capitania das Minas Gerais, 

Dom Luís da Cunha Menezes, encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei para 

autorizar a realização do sorteio na cidade. 

 

Depois desse evento houve uma difusão das loterias no Brasil, sobretudo para levantar 

fundos do interesse público. As Santas Casas, por exemplo, utilizaram-se de tais 

expedientes para construir hospitais, abrigos, orfanatos e outras facilidades para 



6  

atender ao público em geral. Importante frisar que essa característica da exploração 

lotérica como meio de se obter recursos para ações assistenciais dos governos persiste 

até hoje. 

 

Com a mudança da Corte Portuguesa para o Brasil, no ano de 1808, houve um aumento 

importante no número de extrações lotéricas. Elas eram autorizadas por vários motivos, 

dentre eles, a construção ou manutenção de prédios de entidades assistenciais ou 

culturais. Já havia, neste momento, mais de 200 anos atrás, uma preocupação com a 

seriedade dos sorteios. Em 1830 foi instituído o Código Criminal do Império do Brasil (Lei 

n. 16/1830), que no seu art. 166 determinava que o funcionário público que praticasse 

os jogos proibidos no desempenho de suas funções seria exonerado, bem como a posse 

de “casa de tavolagem” para prática de jogos proibidos pelas posturas municipais, foi 

incluída nos crimes contra os bons costumes no art. 214. 

 

No ano de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I e a instituição de uma Regência 

Provisória do Padre Diogo Antônio Feijó, foram proibidas as concessões e as extrações 

de loterias. Esta proibição vigorou até novembro de 1837.  

 

Em 1840 foi editado o Decreto n. 57, que procurou disciplinar as vendas de bilhetes e as 

extrações de loteria. Já em agosto do ano seguinte, o Decreto n. 92 introduziu normas 

para aumentar o controle do governo sobre a loteria. E, finalmente, o Decreto nº 

357/1844, regulava a extração de loterias em todo o Império da seguinte maneira:  

 

 tratou das autorizações para a realização das extrações ou a concessão por 

tempo determinado em favor dos agentes privados eram conferidas pela Coroa, 

por meio da Assembleia-Geral ou de órgãos específicos;  

 da criação dos encarregados da extração das loterias;   

 fez a imposição de limites e condições tanto para a venda dos bilhetes como para 

a própria realização dos sorteios. 

 

Dom Pedro II ainda editou o Decreto n. 2.936 em 1862, criando a competência do fiscal 

de loterias, cuja nomeação era feita pelo Ministro da Fazenda. 



7  

 

Por sua vez, o Decreto n. 847/1890 promulgou o Código Penal da época. Em seu art. 

367, estabelecia que estavam proibidas as loterias e as rifas, de qualquer espécie, não 

autorizadas por lei. E, nos Artigos 369 e 370, os então chamados “jogos de azar” foram 

definidos e classificados como contravenção. 

 

Cabe destacar que as loterias somente passaram a ser fonte de receita para o orçamento 

público federal a partir de 1896. Os concessionários de serviço de loteria, que eram, 

neste momento, em sua grande maioria privados, passaram a ter que recolher aos 

cofres do Tesouro percentuais específicos sobre o capital de cada concurso ou sobre os 

valores dos bilhetes. 

 

No decorrer dos anos, ampliou-se a preocupação com o regime de concessões das 

loterias no Brasil. O Decreto-Lei n. 3.688/1941, a famosa Lei de Contravenções Penais, 

determinou que a exploração ou realização de jogos com aposta não autorizados pelo 

governo seria contravenção. No mesmo sentido veio o Decreto-Lei n. 9.215/1946, que 

restaurou a vigência do Art. 50 daquele Decreto-Lei de 1941 e revogou todas as licenças 

ou autorizações concedidas por autoridades federais, estaduais ou municipais para o 

estabelecimento ou exploração de jogo de azar. 

 

Entre um Decreto-Lei e outro, foi promulgado, em 1944, pelo Presidente Getúlio Vargas, 

o de número 6.259. Este que determinava que a exploração de jogos lotéricos fosse 

exclusiva da União e dos Estados. Com o Decreto n. 1.146/1962, a administração do 

serviço de Loteria Federal e comercialização de bilhetes de loterias passaram a ser 

realizados diretamente pelas Caixas Econômicas Federais. 

 

Outro marco legal importante foi o Decreto-Lei nº 204/1967, editado em um período de 

exceção e contrário ao federalismo, por força deste diploma, as loterias passaram a ser 

consideradas como serviço público exclusivo de titularidade da União, não suscetível de 

concessão. Tal Decreto-Lei também proibiu a criação de novas loterias estaduais. 

Ficavam assim as loterias estaduais existentes até sua publicação, limitadas às 

quantidades de bilhetes e séries em vigor na data da publicação do referido Decreto-Lei. 
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A legalidade de vários dispositivos do Decreto-Lei de 1967 já era de constitucionalidade 

duvidosa, mas foi preciso que o Estado do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de 

Loterias Estaduais ingressassem no Supremo Tribunal Federal para obterem o 

reconhecimento de tais dispositivos, que foram ignorados pela Constituição de 1988.   

 

A nova Constituição da República limitou-se a definir a competência privativa da União 

para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios (art. 22, inciso XX) e a destinação de 

parte das receitas das loterias para o financiamento da seguridade social. Com as 

demandas judiciais sobre competência para estabelecer “bingos”, o STF editou a súmula 

vinculante n. 02 e carregou o tema loterias para dentro do dispositivo que trata de 

sorteios.  

 

Assim, ficou instituído que cabe à União Federal legislar em sentido amplo 

(estabelecendo as modalidades que podem ser exploradas) e regular suas loterias e aos 

Estados, cabe observar tais modalidades e regular a exploração de seus próprios 

serviços, por força do art. 175 da Constituição. 

 

Seguindo esse histórico, chega-se à Lei n. 13.155/15 (cria a Loteria Exclusiva - LOTEX) e 

a Lei n. 13.756/2018 (dispõe sobre o FNSP Fundo Nacional de Segurança Pública, sobre 

a destinação do produto da arrecadação das loterias e sobre a promoção comercial e a 

modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa).  

 

Com efeito, é certo afirmar que a execução de sorteios públicos que envolvam compra 

de bilhetes e registro de apostas sem o consentimento formal e regular da União Federal 

ou dos Estados é ilegal. Da mesma maneira, também é correto afirmar que, neste 

momento, as modalidades lotéricas exploráveis no Brasil, em virtude de previsão legal, 

são : de prognóstico (passivo e ativo), de premiação instantânea e de quota fica com 

temática esportiva. 
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Marco Legal 

O marco legal que disciplina a exploração de jogos lotéricos e registro de apostas, no 

Brasil, é definido pelos seguintes principais diplomas legais : 

 

 Constituição Federal de 1988, artigos 22, XX; 175; e 195,III; 

 Decreto-Lei nº 6.259/1944 – dispõe sobre os serviços de loterias 

 Decreto-Lei nº 204/1967 – dispõe sobre a exploração do serviço de loterias 

(natureza de serviço público); 

 Decreto-Lei nº 594/1969 – criação da Loteria Esportiva; 

 Decreto nº 66.118/1970 – regulamento da Loteria Esportiva (tradicional); 

 Decreto nº 68.703/1971 – regulamenta a aplicação dos Recursos da Loteria 

Esportiva; 

 Lei nº 6.717/1979 – criação do concurso de prognósticos de números; 

 Lei nº 11.345/2006 – criação do concurso de prognóstico específico; 

 Decreto nº 6.187/2007 – regulamenta a Lei nº 11.345/2006; 

 Lei nº 12.869/2013 – dispõe sobre o permissionário lotérico; 

 Lei nº 13.155/2015 – dispõe sobre a concessão da LOTEX; 

 Decreto nº 9.155/2017 – dispõe sobre a inclusão da LOTEX no PND2;. 

 Decreto nº 9.327/2018 – regulamenta a LOTEX; 

 Lei nº 13.756/2018 – dispõe sobre a destinação do produto da arrecadação das 

loterias e cria a modalidade de jogo envolvendo apostas pelo sistema de quota 

fixa (art. 29) - Prognósticos Esportivos (“fixed odds”). 

 

Fundamental relatar que, em setembro de 2020, o STF Supremo Tribunal Federal julgou 

as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 492 e 493, 

modificando o cenário do mercado lotérico no Brasil.  

 

Entre os pontos de maior relevância da decisão de relatoria do STF (Ministro Gilmar 

Mendes), destaca-se : 
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 A exploração de loterias ostenta natureza jurídica de serviço público (art. 175, 

caput, da CF/88), dada a existência de previsão legal expressa; 

 Os arts. 1º e 32 do Decreto-Lei 204/1967, ao estabelecerem a exclusividade da 

União sobre a prestação dos serviços de loteria, não foram recepcionados pela 

Constituição, pois colidem frontalmente com o art. 25, § 1º, da CF/88, ao 

esvaziarem a competência constitucional subsidiária dos Estados-membros para 

a prestação de serviços públicos; 

 A competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcios e 

sorteios (art. 22, inciso XX, da CF/88) não preclui a competência material dos 

Estados para explorar as atividades lotéricas nem a competência regulamentar 

dessa exploração; 

 As legislações estaduais instituidoras de loterias, seja via lei estadual ou por meio 

de decreto, devem simplesmente viabilizar o exercício de sua competência 

material de instituição de serviço público titularizado pelo Estado-membro, de 

modo que somente a União pode definir as modalidades de atividades lotéricas 

passíveis de exploração pelos Estados. 
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1. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 

 

1.1. Definição do Mercado de Brasília 

 

O Distrito Federal, que inclui a capital Brasília, é uma das mais recentes unidades 

federativas do Brasil.  

 

Nascida do sonho de Juscelino Kubitscheck, presidente eleito em 1956, a cidade foi 

inaugurada em 21/04/1960. Abriga os 3 poderes da federação : legislativo, executivo e 

judiciário. Com seus 51 anos, tem uma população da ordem de 3,1 milhões de 

habitantes, que concentram a sétima economia dentre os estados brasileiros – cerca de 

171 bilhões de reais. Apresenta o maior PIB per capta do país – R$64.653,00 reais. 

 

Por se tratar de uma economia relativamente recente, seu movimento de crescimento 

tem se mostrado promissor, com um crescimento anual médio de 3,1% no PIB – média 

histórica de 2002-2018 , segundo a CODEPLAN – Companhia de Planejamento do Distrito 

Federal.  

 

Seu crescimento populacional evolui à uma média de 2,82% ao ano - com uma 

densidade populacional de 410,8 hab./km². A população do Distrito Federal estimada 

para 2020 era de 3.055.149. 

 

A Loteria Federal possui em Brasília pouco mais de 100 mil apostadores, com um 

mercado potencial de 2,2 milhões – com o maior PIB per capta do país.  

 

Em 2019, o mercado de loterias movimentou em Brasília cerca de R$287.500.000,00. O 

valor total do mercado potencial no Distrito Federal é de R$6.325.000.000,00 – Fonte : 

CEF Caixa Econômica Federal. Em resumo, a seleção de um bom 

operador/concessionário permitirá um enorme crescimento em relação ao 

faturamento, uma vez que, segundo a própria CEF, o mercado é explorado de maneira 

ineficiente.  
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Para o desenvolvimento dessa modelagem, a MCE e a Santa Casa desenvolveram um 

estudo de mercado do negócio jogos, em Brasília. O resultado do estudo consta do 

Anexo I ao presente Caderno 1. A seguir apresenta-se dados básicos que fundamentam 

a proposta aqui apresentada.  

 

O mercado apostador em Brasília atende todas as faixas de renda, com participações 

expressivas, como mostra a tabela a seguir. 

 

 

 

Considerando a população superior a 3 milhões de habitantes do Distrito Federal, 

estima-se que um percentual de quase 7% é cliente do negócio jogos, mais 

precisamente, 197 mil moradores da cidade, que estão dispostos a gastar. Esse 

percentual é bastante superior à média brasileira, de menos de 4%. A tabela abaixo 

mostra tais valores.  

 

 

 

Com esses valores, o estudo Mercado de Jogos no Distrito Federal, desenvolvido pela  

empresa Stoic, apresentado, no Anexo I, mostra que 6% da população do DF é o mercado 

alvo da proposta aqui apresentada, buscando um valor médio de aposta anual superior 

a R$ 3 mil, conforme mostra a tabela a seguir.  
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1.2. Definição das Modalidades 

 

Em função do mercado de jogos identificado pela MCE e Santa Casa Global, as empresas 

propõem a exploração de jogos divididos em modalidades: 

 

 Loteria Instantânea;  

 Prognósticos;  

 Loteria de Aposta de Cotas Fixas (Esportivas, Esportes Virtuais e E-sports);  

 

A partir de cada modalidade proposta serão desenvolvidos os jogos específicos. A seguir 

caracteriza-se, de maneira simplificada cada uma delas:  

  

 Loteria Instantânea: bilhete de loteria no qual o jogador raspa uma camada de 

látex (ou outro material) de uma ou mais áreas de jogo para determinar se ele 

ganhou, conforme indicado pelos símbolos, números e palavras que são 

revelados; 

 

 Loteria de Prognósticos: 

 

o Prognóstico Ativo: bilhetes adquiridos e preenchidos pelos apostadores, 

contendo números, símbolos ou caracteres que, uma vez sorteadores, 

aleatoriamente, determinem um ou mais vencedores, conforme seu 

respectivo plano lotérico; 
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o Prognóstico Passivo (Múltipla Chance): bilhetes previamente 

preenchidos, sob a forma de números, combinações, símbolos ou 

objetos, ficando o resultado vinculado a sorteio ou outras formas que 

determinem os ganhadores, conforme seu respectivo plano lotérico. 

 

Importante notar que nos jogos envolvendo prognósticos e gerados a partir de 

sistemas computacionais, verifica-se que o sistema de registro de apostas 

relativas a eventos realizados em ambiente virtual, utiliza algoritmos em sistema 

de Gerador de Números Randômicos (Random Number Generator – RNG). 

Nesse método de determinação de resultados de um jogo, um sistema 

devidamente testado e certificado, garantindo a aleatoriedade e a 

imprevisibilidade de resultado, simula a realização de um determinado evento, 

cabendo ao apostador realizar uma escolha (prognóstico), esta que, por sua vez, 

será remunerada de acordo com um valor de prêmio definido no momento da 

aposta, respeitado sempre o regulamento do jogo.  

 

 Loteria de Aposta de Cotas Fixas de temáticas esportivas: a modalidade, 

comumente conhecida como “apostas esportivas”, é uma loteria em que o 

apostador tenta prever o resultado de eventos reais esportivos, como placar, 

número de cartões, quem fará o primeiro gol, etc, em jogos de futebol, mas não 

restrito exclusivamente a este esporte. Diferentemente das demais loterias, 

nesta o apostador saberá, no momento da aposta, quanto poderá ganhar em 

caso de acerto, por meio de um multiplicador (a quota fixa) do valor apostado. A 

Lei no. 13.756/18, institui tal modalidade e a coloca como serviço público. 

Porém, mesmo sem regulamentação do tema, esta atividade lotérica vem sendo 

explorada no país de forma virtual, por empresas estrangeiras, movimentando 

cerca de R$ 2 bilhões ao ano, que acabam sendo remetidos para fora do Brasil; 

 

 Esporte Eletrônico (e-sport): subgrupo da modalidade acima prevista, neste caso 

verifica-se a utilização de sistema de apostas relativas a eventos jogados com 

base em software, no sistema de jogador versus jogador, equipe versus equipe 

ou competições individuais e coletivas, cabendo ao apostador a escolha do 
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prognóstico, que será remunerado de acordo com um valor de prêmio  definido 

no momento da aposta, em função da probabilidade de certo resultado (ODD), 

respeitando sempre o regulamento do jogo; 

 

1.3. Modalidades, Produtos e Jogos Lotéricos Adicionais 

  

Seguindo a secular experiência portuguesa, nesse item apresenta-se, de forma 

sintética, as modalidades a serem implementadas, cujo detalhamento consta do 

item 2.2 a seguir. A proposta da MCE + Santa Casa Global divide os jogos sociais 

propostos para o Distrito Federal nos seguintes produtos : 

 

 Lotos e Jogos Adicionais: Euromilhões, Totoloto, Joker e Milhão; 

 

 Loterias: Loteria Clássica, Loteria Popular e Raspadinha; 

 

 Apostas Desportivas: Placar (AD à Cota) e Totobola (AD Mútuas). 

 

Importante destacar a diferença conceitual entre Lotos e Loterias. A principal está na 

forma como são determinados os planos de prêmios e os valores dos prêmios. 

 

1.3.1. Lotos e Jogos Adicionais 

Os lotos (com seus jogos adicionais) são jogos de apostas mútuas - a contribuição 

dos apostadores vai gerar o montante a pagar de prêmios. Assim, quanto maior o 

volume de apostas, maior será o prêmio.  Nesses jogos, a ação da Concessionária é 

agregar as apostas, organizar o sorteio e distribuir o dinheiro. 

 

O Euromilhões e o Totoloto são os lotos, enquanto o Joker (este também jogo 

adicional do Totobola) e o Milhão são os seus jogos adicionais.   

 

1.3.2. Prognóstico numérico convencional e bilhetes com premiação instantânea 

As loterias são os jogos conhecidos no Brasil, com a emissão de bilhetes, havendo 
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as extrações ordinárias e as especiais. O valor do prêmio é pré-definido. Nesse jogo, 

a Concessionária garante o pagamento do prêmio, mesmo que apenas 1 bilhete 

(por exagero) tenha sido vendido.  

 

Dentro das loterias, é muito comum, a Loteria Instantânea, como as raspadinhas. 

Há um modelo para os bilhetes físicos e outro modelo para os jogos on line, 

conforme adiante detalhado no item 2.2. 

 
1.3.3. Apostas Desportivas 

São comuns na Europa e Estados Unidos e mais recentes no Brasil. Envolvem as Apostas 

Desportivas à Cota e as Apostas Desportivas Mútuas. As primeiras (marca Placar) são 

um jogo onde os apostadores prognosticam um evento de um jogo. Por exemplo, no 

minuto 10 do jogo Brasil e Argentina, o jogador Neymar irá fazer um gol. Ou, que no 

mesmo jogo, o jogador Mascherano será expulso.  

 

Dentro das Apostas Desportivas Mútuas há o Totobola, que envolve um conjunto 

de resultados combinados. O prêmio do Totobola depende da combinação de todas 

as apostas. No Placar os apostadores conhecem logo de início o valor que 

receberão caso a sua aposta seja vencedora. Via de regra os prêmios do 

Totobola são maiores que os do Placar. 

 

1.4. Características da Implantação 

 

A cobertura geográfica do Distrito Federal será concretizada em simultâneo em todas as 

suas 33 Regiões Administrativas, tendo por base a proporcionalidade de quantidade de 

agentes, face à população existente e a densidade populacional de cada uma das 

regiões. 
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Assumindo esta base de implantação, pode o Plano sofrer alterações face aos contatos 

a efetuar com os diversos Stakeholders envolvidos e considerando, em particular, o 

interesse que se identifique por parte da comunidade no que se refere à abertura de 

novas concessões de Agentes. 

 

A expansão da rede é realizada com base na definição do Plano de Implantação da Rede 

de Agentes (PIRA), documento que todos os interessados têm obrigatoriamente de 

entregar e onde são estabelecidas as necessidades de nomeação de Agentes por cada 

Região Administrativa.  

 

Este é um fator importante de sucesso para o projeto de concessão do serviço público 

em tela. Ou seja,  

é vantajoso que o Poder Público selecione um agente possuidor de uma rede de 

distribuição e de venda. Ou, minimamente mapeada, mesmo que não seja específica de 

jogo, atualmente, mas com capacidade de fácil adaptação para a distribuição e 

comercialização de produtos lotéricos.  

 

O PIRA permite ainda estabelecer o número de vagas para possível nomeação de 

Agente, devendo incluir as regras a que deve obedecer ao processo de identificação de 

candidatos a Agentes. 

 

Será ainda considerada a definição da Zona Geográfica de Relevância Comercial (ZGRC), 

área dentro de cada uma das Regiões Administrativas para a qual é efetuada avaliação 

comercial para a nomeação de um Agente, considerando os seguintes fatores:  

quantidade de população; densidade populacional; Poder de compra na Região 

Administrativa; Atividade comercial. 
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O processo para seleção dos Agentes de Jogos deve ser muito bem definido e rigoroso 

quando à seriedade dos profissionais delegados para tais funções.  A necessidade de 

criar-se uma rede de Agentes com a maior celeridade possível e, de uma forma gradual, 

testar conceitos de espaços físicos e dar a conhecer ao público dos jogos que a 

Concessionária pretende comercializar, exige que se defina um conjunto de requisitos e 

metodologias para proceder à seleção dos Agentes, devendo a Concessionária informar 

ao público, nos meios de comunicação mais relevantes e no respectivo site, os 

respectivos critérios de seleção.  

 

Esta tipologia de seleção dos Mediadores corresponde, assim, à seguinte metodologia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O timing dessa sistemática aqui proposta, considera : 

 

 Entre o avanço do processo para nomeação e a elaboração de relatório e 

proposta de nomeação - até 8 dias úteis; 

 Entre o momento da nomeação do agente até à sua efetivação - até 15 dias úteis; 

 Entre a efetivação até ativação do agente - até 10 dias úteis - nos quais estão 

incluídos a instalação equipamentos, material de publicidade e formação. 

 

A implementação física da rede de Agentes envolve, preferencialmente, as seguintes 

atividades econômicas : 

Definição Plano de 
Implantaçãi da Rede 

de Agentes (PIRA)

Prospeção na Região 
Administrativa

Elaboração Relatório 
Comercial de 

Prospeção
Decisão

Avanço do processo 
para nomeação

Avaliação dos 
estabelecimentos e 

da sua relevância 
comercial

Elaboração de 
relatório e proposta 

de nomeação
Decisão

Nomeação do 
Agente de Jogo

Efetivação de 
Contrato

Activação do 
Contrato 

Publicação da 
nomeação do 

Agente no sitio da 
Concessionária 
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 Lojas exclusivas de jogos 

 Loja tipo Bazar (Cantinas) 

 Mercado ambulante; 

 Lojas de carregamento de celulares; 

 Postos combustíveis; 

 Postos dos Correios; 

 

De modo geral, os Agentes comercializarão a totalidade do portfólio de jogos, com 

exceção dos jogos que são disponibilizados via online, de acordo com o calendário de 

lançamento de cada um destes. Podem haver exceções, e dar lugar a agentes de parte 

do portfólio de jogos, nomeadamente, Loterias.  

Os estabelecimentos comerciais poderão ser: 

 

 Exclusivos - dedicar-se-ão exclusivamente ao negócio da venda de jogo; 

 Multicategorias - entre as suas atividades comerciais adicionarão a venda de 

jogo. 

 

Podem também vir a ser considerados sistemas de franquia, situação que será analisada 

após o primeiro ano de atividade da Concessionária e caso se venha a atingir um nível 

de retorno sobre o investimento que possibilite a libertação dos meios necessários à 

concretização do projeto de franquia sem necessidade de reforço de capital próprio ou 

externo. 

 

1.5. Planta de Execução  

 

O Termo de Autorização emitido pela SEPE solicita que as empresas autorizadas a estudar 

apresentem uma Planta de Execução do empreendimento.  

 

A proposta de exploração dos jogos por parte do Grupo MCE e Santa Casa Global 

considera as seguintes estruturas físicas: 
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Sede / Escritório  

Será considerado um espaço relativamente pequeno destinado à localização dos postos de 

trabalho dos colaboradores com funções administrativas e financeiras (estimativa de 200 m2). 

Essa área deverá ser locada em ponto central do quadrilátero que compõe o Distrito Federal, 

provavelmente no Vetor Oeste (Guará, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia). 

 

Sede / Sala de sorteios  

Existindo alguns jogos que obrigam a realização de sorteio com presença de público em sala, 

mas sem necessidade de transmissão direta pela televisão, será considerado um espaço para a 

realização do mesmo, com uma capacidade de assistência mínima de 50 pessoas.  

 

Sede / Atendimento a Clientes  

Será criado um centro de atendimento a clientes/apostadores considerando a necessidade de 

apoio operacional e explicação da dinâmica de cada jogo e a componente de controle das 

medidas que asseguram o jogo responsável. O centro de atendimento deverá ter uma 

capacidade mínima para 20 pessoas, devendo ser suportado por software que possibilite o 

teletrabalho dos operadores, sempre que exista necessidade de reforço da equipe: lançamento 

de um novo jogo, alteração de um jogo existente, lançamento de campanhas promocionais ou 

acontecimentos de indisponibilidade de sistema. 

 

Sala de operação, monitorização e controle 

Embora suportada em tecnologia Cloud Based (base em nuvem), será necessário assegurar a 

execução de um conjunto de procedimentos de monitoramento e controle da operação, 

garantindo a capacidade de intervenção e/ou o lançamento dos procedimentos de redundância 

e recuperação que tiverem sido definidos no respectivo Plano de Continuidade de Negócio 

(requisito obrigatório). 

 

A sala de operações disporá igualmente de terminal de acesso aos diversos meios de prova / 

documentos dos júris de concurso (por exemplo acesso ao cofre digital), a ser utilizado pelo 

Regulador e cumprindo com todos os requisitos de segurança definidos na Norma ISO 27001 

(requisito obrigatório). 

 

Rede de Agentes – MCE + Santa Casa 

A rede de agentes será constituída por diversos pontos de venda, tendo seu crescimento 

projetado no item 1.6 do presente Caderno 1. O objetivo principal é alcançar um Market Share  
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que possibilite a comercialização do produto em pelo menos 50%  do mercado do Distrito 

Federal, conforme mostrado, a seguir, no indicado no Caderno 2.  

 

Os postos de venda terão características diversas, podendo ser de multi-atividade (bancas de 

jornais, comércios locais, entre outros) ou específicos de venda de jogo, garantindo desta forma 

o propósito de cobertura total do território e disponibilizando a todos a possibilidade de apostar. 

 

Plataforma de aposta on-line 

Sendo uma solução em nuvem (Cloud Based. Não existirá a implantação de servidores fixos no 

Distrito Federal, estando, no entanto, assegurado o acesso a informação em tempo real por 

parte do Regulador. 

 

1.6. Localização Geográfica das Infraestrutura – Pontos de Venda 

 

O sucesso da Concessão dos Jogos no Distrito Federal dependerá da capilaridade dos 

pontos de venda. Parte das vendas será on line, mas parte será operacionalizada através 

de pontos de venda. Ao estabelecer-se as métricas necessárias para que as operações 

possam alcançar o break even de forma sustentável, estima-se a seguinte evolução de 

pontos de vendas para cada modalidade física: 
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A tabela acima mostra que haverá uma evolução na colocação em operação dos pontos 

de venda, durante todo o período de Concessão. No início do primeiro ano deverão estar 

disponíveis 1.328 pontos, em todas as Regiões Administrativas. Ao final do décimo 

segundo ano tal número deverá atingir 8.633 e, então, estabilizar.  

 

Na tabela a seguir apresenta-se uma estimativa dos gastos médios projetados, por faixa 

de aposta, para cada uma das RAs Regiões Administrativas analisadas. Cada célula 

corresponde ao valor total de apostas, em cada RA, por preço de aposta : 

 

 

 

1.7. Caracterização dos Equipamentos  

 

Toda a operação de exploração dos jogos deve ser suportada por uma solução 

tecnológica unificada e integradora dos sistemas de informação que asseguram a oferta 

do portfólio de jogos aos apostadores. Desta forma, a solução tecnológica de suporte 
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deve apresentar uma elevada capacidade e agilidade de integração com os diferentes 

sistemas de informação de cada jogo.  

 

Nesse sentido, tendo em consideração as exigências qualitativas e de celeridade de 

implementação do negócio, definiu-se que a plataforma seja um serviço sustentado na 

nuvem (Cloud based) e que a necessária integração dos vários sistemas de informação 

seja efetuada por intermédio de Interface de Programação de Aplicativos (API- 

Application Programming Interface). 

 

Esta plataforma tecnológica deve assegurar o cumprimento de todos os requisitos de 

segurança, performance e confiabilidade. Da mesma forma, a plataforma deve fornecer 

suporte aos jogos que estarão em funcionamento contínuo, 24 horas/dia, 7 

dias/semana, respondendo aos apostadores e à rede de agentes e pontos de venda. 

 

A solução tecnológica de cada Ponto de Venda deve estar conectada à plataforma 

central, de modo a suportar a execução de todas as transferências de informação 

associadas às aplicações (jogos) existentes, notadamente todas as transações associadas 

à venda de apostas, validação de apostas, pagamento de prêmios e demais operações. 

 

Assim, a Rede de Pontos de Venda deve apresentar um conjunto de características 

tecnológicas e operativas que assegurem elevados padrões de disponibilidade, de 

segurança bem como um desempenho de alta qualidade. Para tal, cada Ponto de Venda 

deve ter disponível o software prospectivo que deve contemplar as seguintes funções: 

 

 Autenticação do Apostador por intermédio da metodologia KYC (know-your-

customer/ conheça-seu-cliente) através de “Senha de Utilização Única” (One-

Time Password) enviada por Email ou SMS/Whatsapp ou de Reconhecimento de 

Cédula de Identidade, de acordo com o equipamento disponível; 

 Registro de Apostas; 

 Emissão de Recibos de Apostas; 

 Reimpressão de Recibos; 

 Anulação de Apostas; 
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 Validação e Branding de Recibos; 

 Registro de Pagamento de Prêmios; 

 

A Rede poderá apresentar várias configurações de pontos de venda, definidos de acordo 

com o público-alvo a que se destinam e com as características do ambiente onde se 

inserem. Desta forma, cada configuração de ponto de venda deverá assegurar as 

funcionalidades acima descritas e apresentar o respectivo conjunto de equipamentos, 

tais como : 

 

Ponto de Venda - Tipo 1: 

 Terminal de aposta Gtech Altura 1200: modelo de terminal que permite obter 

elevada capacidade de tratamento de volume de apostas, quer ao nível da 

transação quer ao nível da execução de funcionalidades. Este modelo deve ter 

integrado um leitor de código de barras, sendo utilizado em pontos de venda 

com médio a elevado volume de vendas/transações, onde existe maior 

possibilidade de interação com os apostadores e onde não existam limitações de 

espaço disponível para a instalação de Equipamentos de Pontos de Venda; 

 Monitor para o cliente: monitor plano, com resolução de alta qualidade; 

 Leitor de QR Code: dispositivo ótico que permite ler QR Codes e 

consequentemente validar e registar apostas geradas no aplicativo móvel, 

tornando mais simples, rápida e segura a realização de apostas; 

 Impressora Gtech Accutherm 6: impressora térmica, para impressão de recibos 

de apostas, talões de caixa, relatórios de caracteres de texto alfanuméricos, 

códigos de barras 2D e Bit Image Graphics; 

 Monitor multimídia para transmissão de eventos e conteúdos promocionais ao 

apostador. 

 

Ponto de Venda - Tipo 2: 

 Terminal de aposta Desktop: modelo de terminal semelhante ao modelo do tipo 

1, mas apresentando um equipamento integrado com Monitor touch screen de 

alta definição, leitor de código de barras e de QR code, Leitor Biométrico e Cédula 



25  

de Identidade e impressora térmica de recibos e talões de apostas. Este terminal 

deve ser utilizado em pontos de venda com médio a elevado volume de 

vendas/transações, permitindo economizar espaço de trabalho.  

 

Ponto de Venda - Tipo 3: 

 Terminal de aposta de autosserviço (Self-Service): modelo de terminal em que o 

apostador interage com o portfólio de jogos sociais de forma autônoma e 

eficiente, minimizando filas de espera e aumentando a satisfação do cliente. 

Estes terminais permitem a expansão dos jogos para espaços menores ou 

mesmo para restaurantes, bares ou outros espaços adequados e legalmente 

permitidos. Os modelos de autosserviço permitem o acesso a todo o portfólio de 

jogos, assegurando as necessárias medidas de autenticação do apostador, de 

formas de pagamento em espécie ou por cartão de crédito/ débito, leitura de QR 

code e Código de Barras, a impressão de recibos e talões de apostas, monitor 

touch screen e de elevada definição. 

 

Ponto de Venda – Tipo 4: 

 Terminal de aposta Celular: modelo de terminal suportado por celular com 

capacidade de leitura de QR Code e Código de Barras para o registro de apostas 

e pagamentos de prêmios. Este terminal assegura as necessárias funcionalidades 

de autenticação do apostador através de cédula de identidade ou “Senha de 

Utilização Única”, bem como de pagamento de apostas por cartão, QR code ou 

cartão pré-carregado e de impressão de recibos e talões de apostas. Estes 

terminais permitem a mobilidade dos agentes e uma maior proximidade dos 

apostadores aos jogos sociais, sem a necessidade de uma infraestrutura física de 

venda de apostas. 

 

1.8. Caracterização dos Encargos – Responsabilidades/Participações 

 

A operacionalização de uma parceria entre Poder Público e setor privado, para a 

Concessão de um conjunto de jogos e loterias, gera responsabilidades e encargos de 
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lado a lado. No Caderno 3 dessa modelagem, apresentada pelas empresas MCE e Santa 

Casa Global, já identificadas, é detalhada a Matriz de Riscos. Nela aparecem riscos, 

responsabilidades e encargos a serem cumpridos durante o contrato pelas duas partes. 

 

Os mais relevantes encargos são os financeiros, a seguir relacionados: 

 

 Pagamento, pela vencedora da licitação, no ato de assinatura do contrato, da 

parcela relativa à Outorga Inicial, cujo valor mínimo é descrito nos Caderno 2 e 3 

da presente modelagem; 

 Pagamento, mensalmente, pela Concessionária, do valor de Outorga Fixa, 

equivalendo a um percentual determinado no Edital de Licitação sobre o valor 

total de vendas, conforme também detalhado nos Cadernos 2 e 3 da presente 

modelagem;  

 Pagamento, pela Concessionária, do Imposto sobre Serviços ISS - nível Estadual, 

com alíquota de 5% sobre o valor total das apostas (total do faturamento);  

 Desconto, por parte da Concessionária, do valor do imposto devido sobre o 

prêmio a ser pago aos apostadores; 

 Pagamento, pela Concessionária, mensalmente, dos valores correspondentes 

aos encargos trabalhistas e previdenciários dos seus funcionários; 

 Pagamento, pelas empresas parceiras terceirizadas, sob fiscalização da 

Concessionária, mensalmente, dos valores correspondentes aos encargos 

trabalhistas e previdenciários dos seus (empresas terceirizadas) funcionários; 

 Pagamento, conforme rito legal, pela Concessionária, dos seguintes impostos – 

nível federal : Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido, PIS, COFINS e demais impostos que podem se fazer necessários 

para a integral prestação de serviços por parte da Concessionária. 

 

Além disso, há um conjunto significativo de Encargos, que ultrapassam os 

financeiros, que devem ser assumidos pelas partes (de forma isolada ou 

compartilhada) para que se tenha sucesso no contrato de Concessão. São estes 

detalhados, com a respectiva alocação de responsabilidade no Caderno 3 - Matriz de 
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Risco. Contudo, para efeito de mostrar a amplitude dos Encargos (e 

responsabilidades), apresenta-se aqui, pontos relevantes que deverão ser 

cumpridos por um e/ou outro parceiro, no âmbito do Contrato de Concessão:  

 

 Encargos sob a Responsabilidade da Concessionária:  

o Garantir a disponibilidade financeira para pagamento da Outorga 

Inicial, implantar toda a infraestrutura e sistemas para os jogos; 

o Garantir um processo eficiente de recrutamento, seleção e 

treinamento do seu pessoal operativo; 

o Garantir o treinamento do pessoal terceirizado em pontos de vendas; 

o Apresentar as garantias financeiras para o cumprimento do contrato; 

o Estar preparado para rever o Projeto de Concessão, caso as condições 

operacionais e/ou legais impostas pelo Poder Concedente assim o 

exija; 

o Obter as licenças necessárias para colocação da publicidade e marca 

da Concessionária nos pontos de venda;  

o Montar plano de contingência para encarar reflexos da pandemia nos 

níveis atuais ou piores; 

o Garantir a permanente atualização tecnológica das plataformas de 

jogos e equipamentos utilizados;  

o Arcar, sempre que legalmente exigido, com os custos trabalhistas de 

trabalhadores próprios; 

o Responsabilizar-se por garantir o cumprimento da proibição de jogos 

para menores de 18 anos; 

o Montar uma estrutura de fiscalização (devidamente detalhada no 

Caderno 2 a seguir) que impossibilite o uso das loterias e jogos para 

atividades de lavagem de dinheiro; 

o Elaborar as estruturas relacionadas aos planos de premiação, 

necessária para algumas modalidades que serão operadas pela 

Concessionária; 

o Montar uma estrutura de fiscalização (devidamente detalhada no 

Caderno 2 a seguir) que iniba a possibilidade de fraude nas apostas 
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esportivas – o ideal seria impossibilitar, mas entende-se que isso não 

se pode atingir com 100% de certeza. 

 

 Encargos sob a Responsabilidade do Poder Concedente: 

o Garantir os instrumentos legais que permitam adaptar a Concessão 

no caso de novas lei Federais ou Distritais que alterem a legislação 

aplicável à Concessão; 

o Garantir, nos prazos pactuados com a Concessionária em contrato, a 

obtenção das licenças e permissões administrativas para operação; 

o Garantir à Concessionária, no caso de alterações dos dispositivos 

legais, as devidas condições para revisão dos termos contratados, 

seja através de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, seja 

através da publicação de legislação complementar; 

o Garantir à Concessionária a revisão dos termos do contrato, em caso 

de a inflação anual no Brasil e/ou a taxa SELIC, mudar (em) do 

patamar atual; 

o Garantir à Concessionária, a manutenção das condições financeiras 

do contrato no caso de intervenção na operação por ação dos órgãos 

de controle e fiscalização; 

o Proceder as devidas ações para coibir a existência de jogo ilícito que 

implique numa concorrência predatória com o contrato de Concessão 

de loterias e jogos. 

 

1.9. Cronograma Físico de Implantação 

 

O cronograma de implementação do sistema tecnológico pode variar em função dos 

aspectos específicos do contexto de implementação mas podem ser consideradas as 

seguintes estimativas para o desenvolvimento e implementação da tecnologia de 

suporte ao negócio: 
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 Alinhamento dos casos de uso e requisitos funcionais do sistema - 4 semanas; 

 Operadores de infraestruturas em nuvem - 2 semanas; 

 Implantação - 4 semanas; 

 Configuração de casos de usos - 4 semanas; 

 Integrações – 4 a 6 semanas, em simultâneo com os vários parceiros, com início 

após a implantação; 

 Testes - 4 semanas 

 Go-Live - 2 semanas 

 

Estima-se, inicialmente, que entre o lançamento da licitação e o contrato entrar em 

eficácia, sejam necessários 6 meses.  

 

Considerando-se o mês 01 como o mês de início da operação efetiva do contrato, já com 

o cumprimento de todas as cláusulas de eficácia (entre elas a constituição da SPE 

Concessionária, integralização de capital da SPE, etc), identifica-se os meses anteriores 

como de menos 1 (-1) até menos 6 (-6), conforme cronograma sintético abaixo. 

 

Unidade : Meses de Execução 

 

 

A partir do contrato em eficácia, estabelece-se os seguintes prazos para início das 

atividades operacionais de montagem da estrutura; aquisição de equipamentos e 

softwares; recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, etc.  

 

O cronograma agregado a seguir mostra as etapas a serem cumpridas para cada uma 

das modalidades e jogos. 
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Unidade : Meses de Execução 

 
 

 
Considera-se, assim que, após o contrato entrar em eficácia, entrarão em operação 

todos as modalidades/jogos a partir do mês 06. 
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2. PLANO OPERACIONAL 

2.1. Conceito de Jogo Responsável  

 

A denominação – JOGO DE AZAR – de alguma forma estigmatizou a atividade de jogos 

como elemento de captação de recursos para ações sociais, gênese da implantação 

desse tipo de atividade no Brasil. 

Importante frisar que se trata de importante setor da economia, que precisa ser 

disciplinado e maximizado com efeito de geração de recursos para ações sociais.  

 

A atividade jogo deve ser muito bem estruturada e concebida como uma ação 

responsável, desenvolvida por um ente privado, delegado pelo poder público – conceito 

da Concessão ora em curso, que alia os interesses das iniciativas pública e privada. 

    

Entendem a MCE e a Santa Casa Global que empresas que se dedicam à atividade do 

jogo, quer de base territorial, quer via utilização de plataformas digitais, devem assumir 

a criação de um ambiente de jogo responsável na sociedade. 

 

Devem, em concreto, disponibilizar a informação necessária para que todos os 

envolvidos possam assumir um comportamento de jogo moderado, que reduza os riscos 

inerentes ao jogo a dinheiro e que garanta a proteção do jogador e das suas famílias. 

 

Importa ainda, assegurar a proteção dos menores de idade e de outros grupos 

vulneráveis, restringindo ou até coibindo seu acesso ao jogo e garantindo, também, que 

serão definidas regras, quer em termos de desenho do jogo, quer na definição das 

campanhas de comercialização e marketing, evitando situações que potencializem a sua 

adesão ao jogo. 

 

Busca-se a adoção do conjunto de medidas que se identifiquem como necessárias à 

implementação de uma política de jogo responsável que, assumindo os referenciais 

normativos internacionais, garanta a implementação das práticas que lhes estão 

inerentes.  
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Essa premissa deve ser considerada uma prioridade de atuação da empresa 

Concessionária, englobando as seguintes áreas de atuação: 

 

 Sistemas de ajuda a apostadores e suas famílias - a Concessionária deve 

garantir a implementação de um sistema de ajuda psicológica a apostadores e 

suas famílias, proporcionado a possibilidade de assistência com profissionais 

qualificados a essa população. Será criada uma linha telefônica exclusiva de 

apoio, independente e confidencial, com marcação ou agendamento presencial 

(eventualmente em termos de pandemia) e com a garantia de anonimato; 

 

 Mecanismos de auto exclusão - os apostadores devem ter a possibilidade de 

solicitar a auto exclusão de jogar, por um período de tempo que se afigure 

adequado à sua proteção. O sistema de autoexclusão deve ser divulgado, 

publicitado e de fácil acesso, garantindo que a vontade inicial seja cumprida, sem 

qualquer entrave por parte da entidade Concessionária; 

 

 Proibição de jogo a menores – o acesso ao jogo a dinheiro deve ser proibido para 

menores de 18 (dezoito) anos de idade, devendo a Concessionária estabelecer 

uma política de controle do cumprimento desta regra restritiva; 

 

 Definição das regras de avaliação das características de jogo e risco associado 

- a criação e divulgação de novos jogos deve obedecer a uma definição prévia 

das medidas de proteção e de mitigação do risco associado ao jogo excessivo. 

Para tal, deve ser definida e implementada uma matriz de avaliação e gestão, 

que possibilite a identificação dos riscos associados ao lançamento dos novos 

jogos no mercado, garantindo a implementação das medidas de mitigação, caso 

as mesmas venham a ser identificadas como necessárias; 

 

 Compromisso de investigação e definição de medidas de mitigação de risco - o 

ambiente em que se desenvolve a atividade do jogo a dinheiro está em constante 

mudança, tendo em consideração diversos fatores internos e externos à própria 
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atividade. Por um lado, prevalece a concorrência entre os diversos players 

existentes no mercado, com alterações sucessivas das condições e formas de 

atuação e criação de campanhas de captação de novos clientes, por outro, a 

alteração de condições externas, quer no que diz respeito à nova legislação, quer 

no que concerne à alteração da legislação fiscal aplicável à atividade do jogo. 

Também o ambiente econômico, influencia os hábitos de jogo da população, 

sendo particularmente importante garantir que a procura de melhores 

condições de vida não constitua fator de aumento das situações de jogo 

excessivo. Assim, busca-se garantir um compromisso de estudo e investigação 

permanente que possibilite a identificação das situações de maior risco, 

garantindo que a empresa Concessionária defina e desenvolva uma política de 

mitigação de risco, criando um ambiente de jogo responsável e de proteção aos 

grupos mais vulneráveis. Será valorizada a existência de uma política de 

comunicação que, de forma clara e contínua, divulgue informação relativa aos 

jogos que compõem o portfólio, notadamente no que se refere às regras dos 

mesmos, prêmios e respetivas probabilidades. A preocupação de transparência, 

deve estar presente no processo de concepção das campanhas de divulgação e 

publicidade aos diversos jogos; 

 

 Responsabilização e melhoria contínua - o conceito de jogo responsável deve 

ser uma preocupação transversal à atuação da empresa Concessionária, 

qualquer que seja o domínio de atuação, a modalidade ou o jogo que se pretende 

desenvolver e disponibilizar. Esta premissa implica na obrigatoriedade de 

nomeação de um Coordenador de Jogo Responsável, a quem seja atribuída 

independência de atuação face à gestão de topo, garantindo a implementação 

da política que vier a ser definida. Será, também, atribuição deste Coordenador, 

garantir a melhoria contínua dos procedimentos, adaptando-os aos novos 

desafios e necessidades, tendo como objetivo a proteção dos apostadores e das 

suas famílias; 

  

 Formação de trabalhadores e agentes - a empresa Concessionária deve 

envolver todos os Stakeholders na definição de uma política de jogo responsável, 
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garantindo a sua aplicação sem restrições. Neste contexto, será obrigatório que 

todos os candidatos a agentes e  seus colaboradores estejam habilitados a  

operar com os equipamentos de jogos. No processo de credenciamento todos 

os candidatos deverão apresentar um plano, um cronograma e um orçamento 

para implementar programas específicos de Jogo Responsável, conforme os 

melhores referenciais normativos internacionais, emitidos pelas associações de 

loterias, nomeadamente da Associação Mundial de Loterias (World Lottery 

Association). Esses referenciais normativos de jogo responsável são públicos e 

encontram-se disponíveis para consulta nos respectivos sites de internet.  

 

Destaca-se que a conceituação da implantação de jogos no conceito de 

responsabilidade social, são fundamentados em compromissos e ações que serão 

traduzidos em programas efetivos. Tais programas serão estruturados em 10 

Elementos que constituem o Programa da Estrutura do Jogo Responsável, a 

saber:  

 Pesquisa; 

 Programa de Funcionário; 

 Programa de Varejista; 

 Design de Jogo;  

 Canais de Jogos Remotos; 

 Comunicações de Publicidade e Marketing;  

 Educação do Jogador; 

 Referência de Tratamento; 

 Engajamento de Partes Interessadas; 

 Relatórios e medição. 

 

Entende-se que, a proposta aqui apresentada pela associação MCE + Santa Casa 

Global, ganha robustez e confiança, em função da Certificação de Jogo Responsável 

(no caso pelo parceiro Santa Casa) pela World Lottery Association (WLA), com o nível 

3 – entende-se, que para efeito de exigência durante o certame licitatório, pelo 

menos nível 2 deve ser requerido. 
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2.2. Descrição das Atividades/Modalidades Lotéricas 

 

Objetivando explorar o potencial mercado consumidor supracitado, far-se-á necessária 

a criação dos seguintes pilares de operação (um para cada modalidade): Loteria 

Instantânea; Prognósticos; Loteria de Aposta de Cotas Fixas (Esportivas); E-Sports que 

irão responder para um controle operacional central.  

 

Cada pilar será responsável por desenvolver uma das modalidades propostas, definindo 

critérios de crescimentos, expansão e criação de jogos derivativos das suas respectivas 

modalidades. 

 

De modo exempificativo, apresenta-se os jogos sociais do Estado, operados pela 

Santa Casa, em Portugal, que se subdividem nos seguintes tipos, de natureza 

distinta: 

 

 Lotos e Jogos Adicionais: Euromilhões, Totoloto, Joker e Milhão; 

 Loterias: Loteria Clássica, Loteria Popular e Raspadinha; 

 Apostas Desportivas: Placar (AD à Cota) e Totobola (AD Mútuas). 

 

Importante destacar a diferença conceitual entre Lotos e Loterias, jogos tradicionais em 

Portugal. A principal diferença está na forma como são determinados os planos de 

prêmios e os valores dos prêmios. 

 

2.2.1. Lotos e Jogos Adicionais 

Os lotos, e os respetivos jogos adicionais (ou add-on games), são normalmente 

jogos de apostas mútuas onde é a própria contribuição dos apostadores através da 

sua aposta - prognosticando números a sortear - que gera o montante a distribuir 

para prêmios.  

 

Desta forma, quanto maior for o volume de apostas, maior será o montante 

disponível para prêmios (dependendo sempre do plano de prêmios do respectivo 
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jogo). Ou seja, todas as apostas registradas para um sorteio são agregadas num 

conjunto único e, só após realizado o sorteio, com base na chave sorteada, são 

calculadas as quantidades de prêmios de cada categoria e os valores unitários dos 

prêmios de cada categoria, que dependem do volume de apostas efetivamente 

registradas e do respectivo volume monetário. Neste caso não existe limite para o 

volume de apostas a serem aceitas. 

 

Neste tipo de jogos, a Concessionária, limita-se a agregar as apostas e o dinheiro 

apostado por todos os jogadores, a organizar o sorteio e a redistribuir esse dinheiro, 

ou a parte desse valor destinada a prêmios pelas apostas vencedoras das diversas 

categorias. 

 

Nestes casos, e para os jogos de apostas mútuas, o montante destinado aos 

prêmios que não for distribuído no concurso, acumula para os concursos 

posteriores, criando o Jackpot. 

 

A Concessionária  prevê o montante do 1º prêmio antes do início do concurso, com 

base na experiência do jogo e na previsão de apostas para o concurso. 

 

Das apostas recebidas, há uma parte destinada ao fundo de reserva, para permitir 

à Concessionária definir prêmios mínimos. 

 

Como exemplo, destaca-se que o Euromilhões e o Totoloto são os lotos, enquanto 

o Joker (este também jogo adicional do Totobola) e o Milhão são os seus jogos 

adicionais.   

 

2.2.2. Loterias 

As loterias são os jogos explorados sob a forma de emissões de bilhetes numerados, 

físicos e virtuais, para participação em sorteios de números, denominados 

“extrações”, habilitando o apostador a um prêmio pré-estabelecido que obedece a 

um plano de prêmio, previamente definido, que determina as categorias, 
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quantidades e valores a atribuir face à emissão total de bilhetes. 

Independentemente dos bilhetes efetivamente vendidos, todos os bilhetes da 

emissão entram no conjunto submetido à extração. Após a extração, apenas se 

identifica se os bilhetes que têm direito a prêmio foram ou não vendidos. 

 

Neste tipo de jogo, a Concessionária, assume o risco de pagar todos os prêmios, 

mesmo que o seu volume financeiro seja superior ao volume financeiro dos bilhetes 

vendidos (o que pode acontecer se, apesar de ter sido vendida uma parte 

minoritária dos bilhetes da emissão, dentro desse conjunto de bilhetes vendidos 

estiverem aqueles premiados nas categorias de prêmios de valores mais elevados). 

 

Nas loterias importa distinguir a Loteria Instantânea, para a qual, ainda antes de os 

jogos serem colocados em comercialização, já se sabe quantos prêmios existem 

para determinada emissão, e as loterias passivas (Loteria Clássica e Loteria 

Popular) que, apesar de toda a numeração possível existir física ou virtualmente, 

apenas os números sorteados, darão depois lugar aos prêmios estabelecidos no 

plano de prêmios, previamente definido. 

 

Em termos de Loteria Instantânea, importa informar que o modelo para os Agentes 

não é o mesmo do que se utiliza no canal Digital. Tem planos de prêmios diferentes 

e pode ter a mesma mecânica e título de alguns jogos. São jogos autônomos. 

 

2.2.3. Apostas Desportivas 

Nesta categoria de jogos incluem-se as Apostas Desportivas à Cota e as Apostas 

Desportivas Mútuas.  

 

As Apostas Desportivas à Cota contemplam a marca Placar e são um jogo onde os 

apostadores prognosticam um ou mais eventos ocorridos no decurso  de um ou 

vários eventos desportivos e são premiados em função da cota atribuída à sua 

aposta, calculada em função das probabilidades atribuídas aos resultados  possíveis 

de um evento desportivo e do payout (montante destinado a prêmios) fixado para 
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esta modalidade de jogo. 

 

Como exemplo, tem-se que as Apostas Desportivas Mútuas contemplam o 

Totobola, cujo montante depende das quantidades e valores dos prêmios de uma 

chave que é constituída por um conjunto de resultados de eventos desportivos 

(partidas de futebol). 

 

Trata-se de um jogo onde não existe chave sorteada (ao contrário de outros jogos 

de apostas mútuas, como os lotos), dependendo a atribuição dos prémios da 

quantidade de resultados que cada apostador conseguiu fazer o prognóstico de 

forma correta. 

 

Assim, enquanto no Totobola os apostadores não sabem, de início, quanto vão 

ganhar com a sua aposta, porque o prêmio depende da contribuição de todos os 

apostadores (ou seja, os apostadores apostam entre si e por isso ser um jogo de 

Apostas Desportivas Mútuas), no Placar os apostadores conhecem logo de início o 

valor que receberão caso a sua aposta seja vencedora. Além disso, no Totobola, 

os apostadores habilitam-se normalmente a ganhar um primeiro prêmio bastante 

mais elevado do que no Placar. 

 

Para o Totobola, a Concessionária prevê um valor para o primeiro prêmio, com base 

na experiência do jogo e apostas previstas para a semana do concurso, tendo em 

atenção os jogos de esportes coletivos, principalmente, jogos do campeonato entre 

as principais equipes. 

 

2.3. Experiência em Diferentes Jogos pela Autorizada 

A seguir apresenta-se, para efeito de mostrar à SEPE a imensa experiência da 

Autorizada (MCE + Santa Casa Global)  na atuação de loterias em Portugal, através 

de seu braço europeu.   
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Cabe notar que algumas informações aparecem com os valores efetivamente 

praticados na operação europeia, outros já tem as expectativas de valores a utilizar 

no Brasil e outros ainda dependerão de pesquisa específica junto ao universo de 

apostadores. 

  

Lotos e Jogos Adicionais 

O Totoloto foi criado pelo Decreto-Lei n.º 382/82, de 15 de setembro, mas a sua 

regulamentação e exploração só foi definida pelo Decreto-Lei n.º 84/85, de 28 de 

março, realizando-se o primeiro concurso no dia 31 de março de 1985, com sorteios 

ao sábado. 

 

A partir de 3 de março de 1997, deu-se início ao Loto 2, um sorteio adicional, não 

autônomo e opcional do Totoloto, realizado às segundas feiras, tendo, a partir de 

16 de março de 2011, sido substituído pelo segundo sorteio semanal do Totoloto, 

às quartas feiras. Este jogo social do Estado consiste atualmente num jogo sobre o 

acerto de 5 números em 49 possíveis na grade de números, combinado com o 

acerto de 1 número em 13 possíveis na grade do “Número da Sorte”. O valor da 

aposta é atualmente de 0,90 euros, para um primeiro prêmio mínimo garantido de 

1 milhão de euros. 

 

O Milhão é um jogo adicional (ADD-ON) associado às apostas, no qual o apostador 

aposta em qualquer dos jogos que forem disponibilizados pela Concessionária, não 

sendo permitida uma aposta isolada apenas no Milhão. 

 

Para cada aposta é gerado um código alfanumérico que entra no sorteio 

juntamente com todos os códigos gerados durante a semana, sendo sorteado, 

entre todos, um único código, ao qual é atribuído o prêmio de 1 Milhão de Euros 

(no Brasil será em reais, por óbvio). 

 

O Joker é  um jogo de adicional opcional, jogado nos bilhetes de todos os jogos que 

a Concessionária disponibilizar e consiste num jogo de apostas mútuas sobre o 

sorteio de números de 7 dígitos (de 0.000.000 a 9.999.999) e cuja ordem de 
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extração determina um número único que corresponde ao primeiro prêmio. O valor 

da aposta será de XX reais , um primeiro prémio mínimo garantido de 500 mil reais. 

 

Loterias 

A Loteria Clássica é a tradicional modalidade do jogo. Trata-se de uma atividade 

explorada sob a forma de emissões de bilhetes numerados, físicos e virtuais, para 

participação em sorteios de números, denominados extrações.  

 

A Loteria Clássica obedece a um plano de prêmios previamente definido que determina 

as categorias, quantidades e valores dos prêmios a atribuir face à emissão total de 

bilhetes. 

 

As séries de bilhetes (compostos por 5 frações) e frações da Loteria Clássica estão 

associadas a diferentes extrações relacionadas com épocas especiais, 

comemorações ou outros eventos especiais, dependendo o preço da fração do tipo 

de extração: Ordinárias - XX reais; Especiais - YY reais; Extraordinárias - ZZ reais. 

 

O valor do prêmio na fração corresponde a 1/5 do valor atribuído ao bilhete. 

 

Para os Agentes e para o canal Digital, existe uma série de numeração específica. Em 

Loterias Especiais como, por exemplo, a Loteria do Natal, existem mais séries, mas 

mantém-se a repartição das séries pelos canais. 

 

A Loteria Popular é outra das modalidades do jogo Loteria Nacional. Insere-se na 

categoria das lotarias onde cada sorteio corresponde à emissão de bilhetes 

numerados, para participação em sorteios de números ou extrações. O plano de 

prêmios é previamente definido, determinando as categorias, quantidades e 

valores dos prêmios a atribuir face à emissão total de bilhetes. 

 

Os preços da fração da Loteria Popular também variam conforme o tipo de 

extrações: Ordinárias: XX reais; Especiais: XX reais; Extraordinárias: XX reais 
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Na Loteria Popular, no primeiro prêmio, é sorteada uma das frações para atribuição 

de um prêmio maior do que as outras. As frações de um mesmo número são 

numeradas de 1 a 6. 

 

Para os Agentes e para o Canal Digital são divididos números para os jogadores 

escolherem.  

 

A Loteria Instantânea é uma categoria onde cada jogo obedece a um plano de 

prêmios previamente definido, presente no verso do respetivo bilhete, que define 

as categorias, quantidades e valores de prêmios a atribuir, face à emissão total de 

bilhetes. Caracteriza-se pela exploração da emissão de jogos independentes 

(autônomos) entre si, com temas, mecânicas e planos de prêmios distintos, 

vendidos através de bilhetes em que a atribuição do prêmio é de imediato 

conhecida por ação do jogador. 

 

Na Loteria Instantânea   os prêmios têm várias categorias, desde a recuperação do 

valor do bilhete até ao máximo de XX reais dependendo do plano de prêmios do 

jogo.  

 

Também é possível ganhar prêmios faseados mensalmente no tempo numa 

modalidade que permite o recebimento do valor do prêmio ou longo de um ou mias 

anos. 

 

Apostas Desportivas 

O Placar é um jogo onde os apostadores fazem prognósticos sobre um ou mais fatos 

ocorridos no transcorrer de um ou vários eventos desportivos e são premiados em 

função da cota atribuída à sua aposta, calculada em função das probabilidades dos 

resultados possíveis de um evento desportivo e do pay-out (montante destinado a 

prêmios) fixado para esta modalidade de jogo. O valor do eventual prêmio é 

conhecido no momento da aposta e resulta do produto do valor apostado (no 

mínimo de 1,00 euro) com a cota do resultado sobre o qual é colocada a aposta. 
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O Totobola é baseado nos “concursos de prognósticos ou apostas mútuas sobre 

resultados de competições desportivas”. Os apostadores fazem prognóstico sobre 

os resultados de um conjunto de jogos de futebol, podendo ser igualmente 

considerado um evento adicional, onde a aposta incide sobre a quantidade de gols 

marcados.  

 

Os prognósticos possíveis são o resultado de vitória da equipe mandante (aqui 

definida como a equipe que recebe o jogo em sua casa ou que detém o mando do 

jogo, conforme conceitos clássicos adotados por entidades do setor como a CBF 

Confederação Brasileira de Futebol, no Brasil) com um “1”, o empate com um “X” 

ou derrota da equipe mandante com um “2”. 

 

No caso da quantidade de gols o apostador faz prognóstico do número de gols marcados 

por cada uma das equipes em jogo (‘0’, ‘1’, ou ‘M’ (de mais)). O valor da aposta será 

definido.  

 

O Anexo II deste Caderno 1 -  Planejamento Técnico e Operacional, apresenta, para cada 

jogo, uma síntese de seu desenvolvimento, com todas suas características de apostas, 

prêmios, probabilidades, etc. 

 

A seguir, ilustra-se o presente item, com um sumário dos pontos detalhados no Anexo 

II, que mostram a grande experiência da Santa Casa Global no assunto objeto da 

Concessão ora em estudo. 
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2.4. Base Tecnológica da Operação    

 

2.4.1. Descrição do Sistema Tecnológico a Implementar 

O sistema operativo de exploração dos jogos sociais deve ser baseado numa solução 

tecnológica unificada e integradora dos sistemas de informação que asseguram a 

distribuição do portfólio de jogos aos apostadores numa abordagem omni-canal. Essa 

abordagem é definida pela capacidade de disponibilização dos jogos por todos os meios 
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de interação utilizados pelos apostadores, principalmente em Pontos de Venda físicos, 

através de aplicativos móveis e através de plataforma online (website). 

 

Este sistema operativo é crítico para toda a operação, dado que deve integrar todos os 

sistemas de informação necessários para assegurar o sucesso da disponibilização 

contínua de jogo, garantindo a sustentabilidade dos processos operacionais e de gestão, 

a centralização de dados, a partilha de informação, a segurança e a evolução do negócio. 

Assim, a plataforma deve fornecer suporte aos jogos que estarão em funcionamento 

contínuo, 24 horas/dia, 7 dias/semana, interligando todos os sistemas que interagem 

tanto com os apostadores como com toda a rede de pontos de venda. 

 

2.4.2. Requisito de Integração de Sistemas de Informação de Todos os Jogos 

Com o objetivo de garantir a gestão unificada de toda a operação, a solução tecnológica 

de suporte aos jogos sociais deve apresentar uma elevada capacidade e agilidade de 

integração com os diferentes sistemas de informação de cada jogo integrado no 

portfólio. Neste sentido, tendo em consideração as exigências qualitativas e de 

celeridade de implementação do negócio, recomenda-se que a plataforma seja um 

serviço sustentado em nuvem (Cloud based) e que a necessária integração dos vários 

sistemas de informação seja efetuada por intermédio de Interface de Programação de 

Aplicativos (API sigla vem do inglês Application Programming Interface) que é um 

conjunto de aplicativos que permitem estabelecer uma relação com um software para 

a utilização das suas funcionalidades, sem a necessidade de desenvolvimentos 

demorados ou complexos. 

 

A metodologia de integração através de API’s (Interface de Programação de Aplicativos) 

torna possível a interface entre o Ponto de Venda e os aplicativos de jogo em qualquer 

dispositivo, incluindo terminal de varejista, telefone celular, computador ou terminal de 

autosserviço. 

 

O sistema operativo deve assegurar a capacidade de integração por intermédio de API’s 

com os sistemas de interface frontal (sistemas de registro de apostas em varejo, 
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aplicativos móveis e web), bem como com os sistemas de suporte (Redes B2B de 

parceiros de varejo, Processadores de Pagamento e Sistemas de Oferta de Jogo de 

Parceiros). 

 

Desta forma, a utilização de API’s deve permitir implementar uma tecnologia integrada 

que cumpra com os princípios técnicos de arquitetura, garantindo a integridade das 

transferências de informação, alta disponibilidade, resiliência, capacidade evolutiva e 

conectividade completa, assegurando uma capacidade de implementação em curto-

prazo. 

 

O sistema deve possibilitar, também, a integração contínua e total do jogo, permitindo 

a interligação com os sistemas computacionais do jogo de várias fontes, assegurando a 

capacidade de integrar todos os sistemas de informação dos jogos sociais definidos para 

o início do projeto de exploração do negócio mas também a capacidade de integrar 

novas potenciais ofertas a serem definidas no futuro. 

 

2.4.3. Requisito de Funcionalidades 

A arquitetura e o respectivo software do sistema operativo devem assegurar os 

requisitos de disponibilização das seguintes funcionalidades: 

 

 o suporte à exploração dos jogos, assegurando a gestão da rede de Pontos de 

Venda, bem como a realização de atividades de acompanhamento e 

monitoramento dos sistemas, análise e resolução de problemas, o 

acompanhamento de sorteios e entradas em produção e a otimização e 

automatização de processos; 

 o suporte e manutenção dos aplicativos – realização de atividades de 

manutenção, subdivididas em corretiva, preventiva e evolutiva que garantam o 

normal funcionamento, alteração e evolução dos aplicativos;  

 a gestão dos usuários e das suas contas de registro e processo de autenticação - 

a capacidade de identificação dos apostadores de forma ágil, é essencial para 

garantir o rápido registro de apostas e do processamento dos prêmios. Este 
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requisito faculta ainda a tarefa de monitoramento do comportamento dos 

apostadores no âmbito do Jogo Responsável, permitindo introduzir medidas de 

regulação responsáveis, como imposição de limites de apostas ou de 

autoexclusão, de acordo com os indicadores pré-definidos; 

 a gestão de conta e da validação das transações financeiras em caso de 

apostadores premiados; 

 a gestão da comunicação com o apostador utilizando vários canais de 

comunicação como e-mail, notificações móveis e notificações no portal web; 

 a administração de sistemas e base de dados; 

 a gestão de base de dados; 

 a formação e know-how técnico e funcional. 

 

2.4.4. Requisito de Distribuição de Portfólio de Jogo 

O sistema tecnológico deve assegurar a capacidade de disponibilização de todos os jogos 

aos apostadores, de forma integrada e através dos Pontos de Vendas físicos, de 

aplicativo móvel e de website. 

 

Enquanto funcionalidades mínimas, e com vistas à capacidade adequada de definição 

de jogos, processos logísticos e processos de experiências de venda configuráveis, 

devem proporcionar à operação um elevado nível de flexibilidade e evolução. O sistema 

deve apresentar as seguintes características: 

 

 Oferta: capacidade para configurar, fornecer e gerir todos os jogos, de forma 

integrada; 

 Varejo: capacidade para gerir as encomendas dos varejistas, por representantes 

de vendas ou diretamente pelos varejistas de uma forma flexível; 

 Logística: capacidade para gerir a distribuição e devolução de bilhetes e otimizar 

o estoque; 

 Vendas: capacidade para venda e pagamento de bilhetes com rastreamento  

unitário completo para melhor segurança. 
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O sistema operativo deve permitir a distribuição de jogo online, de modo a garantir a 

criação de um registro/conta de cliente e a criação de uma conta para colocar apostas e 

receber os seus prêmios pagos eletronicamente quando os resultados são processados. 

 

O sistema deve permitir a distribuição de jogo em Pontos de Venda físicos, assegurando 

o registro dos clientes através do seu número de celular, permitindo assegurar agilidade 

e a opcional digitalização do processo utilizando SMS/WhatsApp para confirmar 

transações, como alternativa à utilização do método de impressão de recibos em papel. 

 

O sistema deve também assegurar a capacidade de fornecer a gestão da cadeia de 

distribuição de Jogos, cobrindo o processo desde a recepção das fábricas de impressão 

até aos Pontos de Venda, a ativação da unidade de cartões no momento da confirmação 

de venda com o objetivo de reduzir o risco de fraude e o pagamento dos prêmios através 

da validação dos cartões vencedores e assim melhorar a experiência do apostador. 

 

2.4.5. Requisito de Escala 

O sistema deve apresentar uma elevada capacidade de crescimento, de modo a 

assegurar a integração com um grande número de pontos de venda e de lidar com uma 

grande base de dados de apostadores registados: a capacidade de crescimento deve 

permitir o suporte operacional de dezenas de milhares de pontos de venda e dezenas 

de milhares de apostadores, em simultâneo. 

 

2.4.6. Requisito de Business Intelligence 

O sistema operativo deve disponibilizar um módulo de Business Intelligence que 

possibilite a melhor gestão do negócio, de forma a garantir uma presença competitiva e 

responsável no mercado, através de uma avaliação sustentada da informação com a 

criação de dashboards (painéis de indicadores) de decisão e de relatórios que garantam 

um monitoramento eficaz e eficiente do negócio. 
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2.4.7. Requisito de Certificação 

A solução tecnológica deve apresentar a certificação de acordo com a normas de 

referência em segurança da informação, notadamente :  

 

 ISO/IEC 27001:2013, certificação necessária para garantir o cumprimento dos 

requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o 

Sistema de Gestão de Segurança da Informação dentro do contexto da 

organização, incluindo a avaliação e tratamento de riscos de segurança da 

informação; 

 WLA – SCS: 2016, certificação necessária para garantir o cumprimento dos 

requisitos de segurança, integridade e gestão de risco padrão recomendados 

pela World Lottery Association. 

 

2.4.8. Requisito de Segurança 

O sistema operativo deve assegurar a capacidade de atender aos requisitos mais 

rigorosos, com monitoramento de 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar a 

garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados.  

Todos os dados que integram a rede operativa devem ser criptografados 

automaticamente. A estratégia de segurança dos centros de dados deve obedecer a 

controles de segurança e várias camadas de defesa sucessivas e adaptáveis que 

garantam a proteção dos dados, incluindo a gestão de barreiras físicas, tecnologia de 

detecção de ameaças e de triagem detalhada no acesso aos centros de dados, assim 

como gestão de backups (cópias de segurança) dos sistemas. 

 

Da mesma forma, esta solução deve garantir a conformidade com a Lei Geral de 

Proteção de Dados do Brasil (LGPD) em matéria de proteção de dados pessoais, 

assegurando o controle sobre classificação, criptografia, gerenciamento de acesso e 

credenciais de segurança. 
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2.4.9. Requisito de Desempenho 

Em termos de desempenho, a solução tecnológica deve proporcionar um nível de 

excelência, garantindo a alta qualidade geral da rede. Em matéria de crescimento, a 

solução tecnológica deve possuir um caráter extremamente flexível, garantindo a 

capacidade suficiente para ajustar instantaneamente a resposta às necessidades de 

negócios existentes sempre no nível mais alto de atividade, o que também permite a 

redução de custos e a melhoria da capacidade do cliente de atender às demandas de 

seus usuários. A solução deve ter a capacidade de assegurar até um grande número de 

pontos de venda (testados a mais de 100.000 POS) e de lidar com uma grande base de 

dados de apostadores registrados. 

 

2.4.10. Requisito de Sistemas de Suporte à Operação 

O sistema operativo deve assegurar a implementação dos mecanismos de pagamento 

necessários para o bom funcionamento das transações financeiras e todas as vertentes 

relacionadas com a validação e pagamento de prêmios. Deverão ser definidas as 

parcerias necessárias e mais ajustadas para assegurar os métodos de pagamento mais 

ágeis, a gestão financeira e nível de abertura para integrações tecnológicas (nível de 

evolução tecnológica) e outros meios possíveis de transação financeira entre apostador 

e operadora de jogo, preferencialmente sem recorrer a intermediários que não os 

bancários. 

 

Desta forma, entende-se como mandatório apresentar parcerias com entidades 

brasileiras e globais, de modo a garantir o desenvolvimento e a implementação do 

sistema operativo com maior potencial de sucesso. Neste sentido, devem ser 

apresentadas parcerias com instituições bancárias, para garantir a flexibilização das 

transferências de dinheiro entre os apostadores e os operadores de jogo, possibilitando 

aa agilização dos processos de carregamento do saldo e de pagamento de prêmios. 

 

Do mesmo modo, devem também ser garantidas parcerias com redes de distribuição 

logística locais, com o propósito de assegurar os pontos de venda de jogo físico, 
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permitindo alargar o âmbito dos jogos oferecidos e também aumentar a notoriedade do 

jogo social. 

 

Adicionalmente, devem ainda ser apresentadas parcerias com entidades distribuidoras 

de jogo, por forma a garantir a disponibilização de jogos com base nas melhores práticas 

globais no que respeita a segurança, transparência, expertise de jogo e constante 

evolução. 

 

2.4.11. Requisito de Jogo Responsável 

No que concerne ao monitoramento do Jogo Responsável, o sistema operativo deve ter 

a capacidade de implementação de indicadores, alertas e medidas de limitação de 

apostas e de exclusão extensíveis a toda a sua base de apostadores. Da mesma forma, 

este sistema deve garantir a capacidade de identificar e aplicar medidas de proteção 

contra lavagem de dinheiro, apostas fraudulentas e de vícios nos resultados esportivos. 

Neste âmbito, o sistema deve ainda assegurar que todas as transações sejam 

armazenadas em segurança para a auditoria necessária. 

 

2.5. Publicidade a ser adotada 

 

Cada modalidade de jogos a ser explorada pela SPE Concessionária dos Jogos, deverá 

respeitar duas premissas básicas para a construção do planejamento de marketing: 

 

 Análise de mercado;  

 Plano de investimento em marketing. 

 

Por meio do planejamento estruturado por modalidade, a empresa torna-se menos 

vulnerável a uma crise. Faz-se necessário salientar que o planejamento em questão deve 

ser adaptável a situações de mercado, motivo pelo qual seu acompanhamento periódico 

é fundamental. 

 



54  

A análise de mercado tem como objetivo captar todas as informações necessárias para 

a realização do projeto, dessa forma se mostra necessário que alguns pontos sejam 

desenvolvidos: 

 

• Análise externa (mercado, clientes, concorrentes); 

• Análise interna (performances, volume de vendas, recursos); 

• Análise SWOT (pontos fracos e fortes, oportunidades, ameaças); 

 

O Desenvolvimento do Plano de Investimento em Marketing pressupõe: 

 

 Criação de Estratégia de marketing: ações necessárias para o atingimento dos 

objetivos comerciais do contrato; 

 Orçamento de marketing dedicado: valores de todas as modalidades devem 

respeitar a estrutura mínima prevista; 

 Plano de ação: acompanhar a execução das atividades e adequar eventuais 

necessidades ao planejamento geral. 

 

O marketing visual é muito importante. As informações podem estar tanto em 

pontos visíveis em lojas de rua, como no caminhamento dos apostadores, dentro de 

prédios, estações de sistemas de transporte público.   
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2.6. Pontos de Venda e Distribuição 

 

No item 1.5 anterior já foram apresentados os pontos de venda previstos para o projeto, 

que são aqui repetidos.  O sucesso da Concessão dependerá da capilaridade do seu 

sistema de vendas.  

 

A tabela a seguir mostra os pontos de venda, por Região Administrativa do Distrito 

Federal, com respectiva evolução durante o período de Concessão.  

 

Fonte: Benchmarking do produto “Capital de Prêmios”, plano de capitalização operado no DF pela MCE 
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Importante ressaltar que os contratos para exploração das loterias em cada ponto de 

venda são extremamente simples, elaborados a partir da Ficha Cadastral de Ponto de 

Vendas mostrada a seguir.  
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Para justificar a operação dos produtos que possuem distribuição física, são 

confeccionados contratos entre a empresa que detém a exploração dos produtos 

lotéricos e os pontos de venda credenciados. 

 

A tabela a seguir apresenta os valores estimados de gastos com marketing 

mensalmente, por modalidade de veiculação.    

 

                                                     Unidade : R$ Mensais por Modalidade 

 

 

O conjunto de fotos a seguir mostra a experiência de divulgação do sistema de jogos 

operadores pela empresa MCE no Rio de Janeiro, onde opera o   Rio Prêmios, concessão 

de extremo sucesso na capital fluminense. 
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No conjunto de fotos verifica-se a diversidade de possibilidade de Pontos de Vendas. 

Podem ser feitas na rua, em lojas tipo bancas de revistas ou conveniências, em shopping 

centers, estações de metrô, de BRT, etc. 

 

A proposta aqui apresentada alia a experiência da MCE, à grande experiência global no 

tema de sua parceira Santa Casa Global, que opera jogos em Portugal. Abaixo apresenta-

se pontos de venda da Santa Casa. 
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2.7. Serviços Acessórios e Respectivas Receitas 

 

Num processo de concessão por um período que se propõe em 20 anos é extremamente 

difícil, antes do início da operação, definir que tipos de receitas acessórias poderiam ser 

buscadas. Também é difícil estimar qual seria uma eventual repartição, entre Poder 

Concedente e Concessionária, destes valores a serem arrecadados. 

 

Evidente que valores como propaganda em entregas de prêmios, banners e marketing 

em sites, podem e devem ter seus valores apropriados ao negócio. Contudo, antes de 

início de operação, qualquer estimativa da representatividade de tais receitas é apenas 

especulativa. 
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Nesse sentido, a MCE e Santa Casa Global, propõe ao Governo do Distrito Federal, a 

seguinte sistemática para tratamento das receitas acessórias: 

 

 Ao longo do desenvolvimento da Concessão, ambas as partes estudarão 

conjuntamente alternativas de receitas acessórias; 

 Pactuadas entre as partes, tais receitas serão buscadas de imediato; 

 A repartição do valor arrecadado com as receitas acessórias será de 50% do valor 

líquido arrecadado (receitas totais menos impostos) para o Concedente a 50% 

para a SPE Concessionária. 

 

2.8. Outras Atividades 

 

A atividade de jogo, via de regra, é uma atividade que não proporciona receitas 

adicionais, nem para a Concessionária nem para a entidade que promove a concessão. 

 

Em termos de publicidade, embora exista a possibilidade técnica de disponibilizar 

espaços/ banners no site de jogos, tal não é usual, devido à necessidade de direcionar o 

apostador para o jogo e não para outras atividades que possam promover a 

concorrência e a sua opção por outro tipo de entretenimento. 

 

Nos agentes tradicionais, não existindo a propriedade dos espaços por parte da 

Concessionária, também não faz sentido considerar tal possibilidade, uma vez que 

qualquer rendimento seria do agente e nunca da Concessionária dos jogos. 

 

A situação apenas é distinta nos espaços próprios e no sistema de franquia (na 

eventualidade de o mesmo vir a ser concretizado): 

 

 Publicidade - podem ser disponibilizados espaços nas lojas próprias e nas 

franquias, mediante avaliação prévia dos seus conteúdos, quer em termos do 

cumprimento dos valores que devem estar associados à atividade do jogo, 

quer no que se refere à proibição de produtos substitutos; 
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 Merchandising - considerando a criação de uma linha de produtos associados 

à marca que vier a ser utilizada na promoção e comercialização do jogo em 

Brasília; 

 Venda de bebidas e de comidas - os espaços próprios podem incluir áreas 

reservadas ao consumo de bebidas e comidas (lanches) possibilitando uma 

permanência mais prolongada dos apostadores, não apenas para jogar mais, 

mas também para assistir a eventos desportivos. 

 

Importante destacar que este conceito de “sport bar” têm grande implantação em 

alguns países europeus e nos Estados Unidos, possibilitando uma receita complementar. 

 

Caso se consiga essa receita complementar, não se prevê que seu valor seja significativo 

em comparação com os valores de venda de jogo que se considera poder vir a obter. 

 

Não constituindo prioridade de atuação, propõe-se que estas possibilidades de 

obtenção de receita complementar, sejam avaliadas por grupo de trabalho a ser criado 

com elementos da Concessionária e do GDF, no prazo máximo de 1 ano após a 

assinatura do contrato de concessão, tendo como objetivo definir a forma e o modelo 

de distribuição de resultados que deve ser considerado. 

 

A evolução percentual da relação entre as apostas físicas e virtuais deverá variar em 

função da evolução das tecnologias, dos meios de comunicação e dos hábitos dos 

apostadores. Poder-se-á chegar, num determinado momento da Concessão, a um valor 

mais expressivo pelas apostas virtuais.  

 

Considerando ser premaruto estimar-se, nesse momento, maio de 2021, a dimensão de 

tais valores, foi proposto pela MCE e Santa Casa ao Poder Concedente, que ambas as 

partes busquem a maximização dessas “Outras Atividades” que seriam apropriadas 

como “Receitas Acessórias”. O resultado seria dividido, conforme proposto 

anteriormente, meio a meio entre o GDF e a Concessionária, após o devido desconto da 

carga tributária.  
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2.9. Projeto Social 

 

O quadro social e econômico, no mundo e no Brasil, tem impactado de forma violenta a 

vida das pessoas. Vive-se uma crise sanitária sem precedentes causada pelo surto do 

vírus Covid-19. Grande parte dos países foram obrigados a impor medidas 

absolutamente excepcionais para apoiar as infraestruturas dos sistemas de saúde e 

alargar os apoios sociais existentes, como desenvolver e negociar formas alternativas de 

financiamento de modo a atenuar, o impacto econômico e social que tem atingido a 

população.  

 

Nesse quadro, impõe-se a busca por novas fontes financeiras de apoio ao Estado, com 

o objetivo de reforçar os apoios existentes, desenvolver projetos comunitários e 

fortalecer a criação de políticas sociais públicas sustentáveis. 

 

Um mercado de jogo organizado, controlado e fiscalizado pelo poder público, além de 

minimizar os riscos associados a atividades criminosas, salvaguardando os interesses do 

Estado, assegura a transparência do desenvolvimento de um setor, cuja exploração 

deverá integrar todos os intervenientes de forma justa e responsável, incluindo os 

apostadores (jogadores) e essencialmente as entidades beneficiárias das receitas 

provenientes do Jogo.  

 

No sentido de preservar o interesse publico, a transparência deste mercado e de uma 

efetiva aproximação subsidiária à população do Distrito Federal, propõe-se que a 

Concessionária deva canalizar parte das suas receitas, provenientes da exploração do 

Jogo, para o financiamento de atividades e projetos de âmbito social. 

 

A atividade de exploração deste mercado deverá ser, em todos os momentos, coerente 

com o interesse público local, assegurando as boas práticas do setor e possibilitando 

uma gestão transparente, como forma de captar a confiança dos apostadores.  
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Desta forma, o objetivo central da gestão do negócio deverá visar o aumento da 

qualidade de vida das populações em situação de vulnerabilidade e pobreza 

identificadas, além de outros grupos em situação de exclusão, passando pelo 

financiamento de equipamentos e serviços sociais, apoio a projetos, fortalecimento das 

condições para a sustentabilidade e sobrevivência das organizações sem fins lucrativos, 

apoiar planos de desenvolvimento de saúde e qualidade de vida, como criar condições 

para a construção de infra-estruturas de apoio nestas áreas.  

 

Esta destinação de parte das verbas para instrumentos públicos de intervenção social 

poderá ser realizada através de entidades sociais do GDF, ou através da entidade 

Concessionária, após definição da forma de aplicação das verbas, em áreas previamente 

definidas e com base num percentual das receitas líquidas definida por lei. 

 

Entende-se que devam ser privilegiadas as propostas que incluam um percentual de suas  

receitas ao desenvolvimento de projetos nas áreas sociais. 

 

Com esta definição pretende-se definir a obrigatoriedade de desenvolvimento de 

iniciativas de âmbito social, com o referido fator a ter um maior valor quanto maior for 

o compromisso assumido por cada proposta.    

 

Propõe-se na presente modelagem que seja obrigatória a definição de um indicador 

financeiro que possibilite acompanhar o cumprimento da percentagem sobre as vendas 

que for definida, sendo igualmente obrigatório que as diversas entidades definam o 

procedimento que possibilite a confirmação do desenvolvimento dos respetivos 

projetos junto das instituições beneficiárias. 
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3. MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

 

3.1. Rotinas e Procedimentos de Manutenção 

 

 O sistema tecnológico de suporte ao negócio deve apresentar a capacidade de atender 

aos padrões de manutenção e desempenho definidos pelos standards internacionais, 

garantindo uma disponibilidade de, pelo menos, 99,95%. 

 

O sistema deve assegurar que não ocorra perda de informações devido a rotinas de 

manutenção devidamente ajustadas. 

 

A implementação do sistema, bem como de procedimentos de manutenção ou 

atualizações, considera três ambientes:  

 

 ambiente de testes e desenvolvimento; 

 ambiente controlado de testes com utilizadores reais (UAT); 

 produção. 

 

As atualizações são integralmente realizadas em janelas de manutenção programada 

para o negócio, geralmente entre as 00:00 às 06:00 hora local. Todas as atualizações são 

realizadas em primeiro lugar no ambiente UAT, após testes exaustivos de aceitação do 

usuário, antes da implementação no ambiente de produção.  

 

Estas atualizações devem ocorrer de forma contínua e programada, como parte da 

gestão do ciclo de vida do sistema operativo. 

 

3.2. Mão de Obra Necessária 

 

A estrutura necessária para o desenvolvimento das modalidades propostas na 

presente modelagem é dividida em dois pilares organizacionais : 
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 Estrutura Central (Board e áreas de negócio satélites); 

 Estruturas Operacionais (composta por equipes específicas para cada 

modalidade). 

  

A estrutura central contará com as seguintes posições: 

 

Cargo Área de Negócio Valor de Recebimento Bruto Mensal 

CEO N/A R$ 50.000,00 

Gerente de Jogos Comercial R$12.000,00 

Gerente de Pessoas RH R$ 12.000,00 

Gerente Financeiro Financeiro R$ 12.000,00 

Gerente Jurídico Jurídica R$ 12.000,00 

Gerente de Mkt Marketing R$ 12.000,00 

 

A estrutura operacional, por sua vez, contará com as seguintes posições para cada 

modalidade proposta, ou seja, ao todo serão 3 (três) estruturas, uma para cada 

modalidade lotérica, inicialmente similares:    

 

Cargo Qtd Área de Negócio 
Valor de Recebimento 

Bruto Mensal 
(Individual) 

Valor de 
Recebimento 
Bruto Mensal 

(Total) 

Supervisor de Jogos 1 Comercial R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

Analista 2 Comercial R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 

Auxiliar Administrativo 10 Comercial R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 

Supervisor de Vendas 11 Comercial R$ 4.500,00 R$ 49.500,00 

Vendedor 13 Comercial R$ 1.700,00 R$ 22.100,00 

Assistente  Telemarket 4 Comercial R$ 2.200,00 R$ 8.800,00 

Supervisor Telemarket 1 Comercial R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 

Assistente 3 Financeiro R$ 2.200,00 R$ 6.600,00 

Advogado 1 Jurídico R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 

Estagiário 1 Jurídico R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

Analista 1 Marketing R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

Assistente de Marketing 2 Marketing R$ 2.200,00 R$ 4.400,00 

Designer 2 Marketing R$ 2.900,00 R$ 5.800,00 

Supervisor Marketing 1 Marketing R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

Analista  2 RH R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 

Analista 1 TI R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

Assistente  1 TI R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 
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Todo pessoal contratado pela empresa passará por um processo de treinamento, que 

acontecerá de acordo com o normatizado na Política de Treinamento e Gestão de 

Pessoas, adiante sumariada. 

 

O processo de treinamento é uma forma de desenvolvimento dos funcionários, 

apresentando benefícios para a equipe operacional, à equipe gerencial e à empresa, 

através do aumento das possibilidades de venda.  

 

Assim foi elaborada uma norma que cria regras e define os processos, papéis e condições 

necessárias para a maximização dos resultados doss treinamentos ministrados pela 

empresa, interna ou externamente.  

 

O treinamento é considerado uma responsabilidade de todos os funcionários , sob a 

coordenação da área de Recursos Humanos. A base do treinamento é a conscientização 

do nível gerencial para a importância do desenvolvimento de sua equipe. Os 

conhecimentos são multiplicados e permeiam todas os níveis da estrutura empresarial.   

 

As normas de treinamento seguem a seguinte lógica : 

 

 Funcionários : 

o Participar de todos os treinamentos aos quais são convidados, sempre 

que possível;  

o Informar antecipadamente caso haja a impossibilidade de participar, 

diretamente à gerência; 

o  Chegar ao local de treinamento nos locais e horários previamente 

marcados.  

 Equipe Gerencial : 

o Informar a todos os funcionários sobre os treinamentos oferecidos pela 

empresa;  
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o Informar as possíveis mudanças de horário dos funcionários a tempo da 

área de Recursos Humanos fazer as modificações necessárias;  

o Agendar os funcionários que espontaneamente procuram o seu 

desenvolvimento profissional, nos treinamentos abertos pela empresa;  

o Encaminhar a lista de interessados com datas e horários à área de 

Recursos Humanos, nas datas solicitadas;  

o Agendar o horário de treinamento dos funcionários, de forma que a 

produtividade da modalidade de jogo não seja prejudicada.  

 Supervisão Operacional: 

o Acompanhar os indicadores de treinamento das diversas unidades, 

através de relatórios específicos, emitidos pela área de Recursos 

Humanos;  

o Colaborar com a área de Recursos Humanos, identificando possibilidades 

de treinamento das equipes;  

 

Apresenta-se a seguir as diretrizes básicas da política de Recursos Humanos a ser 

adotada pela Concessionária: 

 

 Levantar fornecedores para realização de treinamentos;  

 Identificar os treinamentos essenciais à equipe de funcionários; 

  Divulgar os treinamentos, oferecendo datas, horários, público-alvo e número 

de vagas disponíveis;  

 Colocar-se à disposição da equipe gerencial e dos funcionários, em caso de 

dúvidas relacionadas ao agendamento de turmas;  

 Coordenar os recursos institucionais e físicos, entre outros, para a realização dos 

treinamentos;  

 Disponibilizar um membro da equipe para acompanhar e avaliar o treinamento 

realizado; 

  Providenciar auxílio transporte aos funcionários que apresentarem necessidade 

de deslocamento e chegarem até o horário marcado (os funcionários que 
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apresentarem atrasos ou mudaram os horários de comparecimento não terão 

direito a auxílio transporte);  

 Avaliar o treinamento, de acordo com os aspectos pertinentes;  

 Preparar relatórios apresentando os indicadores de treinamento à Supervisão 

Operacional e à Gerência Comercial;  

 Confeccionar os certificados de participação aos funcionários que 

compareceram aos treinamentos, quando o fornecedor não emitir os mesmos;  

 Monitorar, através do pós-treinamento, a evolução da equipe treinada após o 

treinamento.  

 

3.3. Soluções de Acessibilidade 

 

Criar condições de acessibilidade para os apostadores participarem dos jogos e fazerem 

suas apostas é condição essencial para o sucesso da Concessão aqui proposta pela MCE 

e Santa Casa Global. 

 

Importante ressaltar que esse conceito de acessibilidade engloba tanto a questão física 

como a questão virtual. 

 

A proposta aqui apresentada define que haverá um padrão visual específico para 

identificar a Concessionária e seus pontos de venda, a ser desenvolvido após a 

contratação e antes do início da operação – Projeto de Comunicação Visual.  

 

No que tange à acessibilidade virtual, o site da Concessionária terá que passar pela 

análise e atingimento das metas mínimas necessárias para atender o ASES – Avaliador e 

Simulador de Acessibilidade em sites. 

 

Todo morador de Brasília, apostador ou não, saberá identificar aonde estão os pontos 

de venda. Além disso, o projeto social que se propõe, acoplado ao negócio da 

Concessão, busca criar, para toda a sociedade e não apenas para os apostadores, uma 

imagem positiva dessa nova empresa, que comercializa jogos, mas que se preocupa com 



69  

as desigualdades sociais e implementa um conjunto de ações que evitam que o 

apostador torne-se um viciado que compromete sua renda além do razoável.  

 

Nesse sentido, para a acessibilidade física, todos os pontos de venda serão construídos 

e/ou adaptados para atender à população. Com especial cuidado com os PNEs 

Portadores de Necessidades Especiais. Serão seguidos os códigos de obras, normas e 

gabaritos da SEDUH Secretaria Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal 

– específicas para cada uma das 33 Regiões Administrativas do DF. E, ainda, de forma 

mandatória, todas as edificações (construções ou reformas) seguirão as normas 

brasileiras quanto à acessibilidade : 

 

 NBR 9050 – 2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

 

 NBR 16537 – 2016 – Acessibilidade – sinalização tátil do piso – Diretrizes para 

Elaboração de Projetos e Instalação. 
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Por sua vez, os terminais de apostas, bem como todo o hardware com que os 

apostadores terão de interagir para registrar ou efetuar pagamentos de apostas, 

deverão assegurar a acessibilidade de todas as pessoas. Estes equipamentos devem 

permitir ajustar a sua altura de acordo com a capacidade de alcance do apostador 

(exemplo: apostador cadeirante) e permitir inclinar, rodar, e reposicionar o suporte em 

vários ângulos para assegurar que o visor está dentro do alcance de visão do cliente. 

Este acesso ajustado deverá igualmente assegurar a independência do apostador, a 

privacidade e a segurança financeira na introdução de informação sensível como a 

introdução de código PIN para validação de pagamentos no monitor do terminal. 

 

No que tange à acessibilidade virtual, tanto o website como o aplicativo móvel da 

Concessionária serão desenvolvidos de forma a oferecerem o máximo de acesso e 

inclusão aos visitantes.  
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O website deverá seguir as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web 

Consortium e atender o ASES – Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sites, 

assegurando que qualquer pessoa com algum tipo de necessidade possa acessar, 

compreender e interagir com as várias funcionalidades disponibilizadas.  

 

Neste sentido, deverão estar disponíveis várias funcionalidades de acessibilidade, tais 

como:  

 

 adicionar texto alt a todas as imagens (texto alternativo traduz e substitui a 

imagem);  

 transcrições para áudio (transcrição de texto para áudio);  

 atribuir nomes únicos e descritivos aos links (links devem ser sempre sublinhados 

e facilmente Identificados);  

 escolher cores criteriosamente (cores com elevado contraste e que usem 

também outro tipo de indicador para assinalar informação relevante);  

 utilizar formulários acessíveis (essencial que os formulários para entrar em 

contato, registro, aposta, resgate e jogo responsável estejam acessíveis a todos 

os seus visitantes).  

 

Desta forma, o website será desenvolvido com o propósito de incluir todos os potenciais 

interessados e disponibilizar informação acessível para que as pessoas possam tomar as 

suas decisões de aposta devidamente informadas e esclarecidas. 

 

No que se refere ao aplicativo móvel, a acessibilidade deve considerar a sua utilização 

em celulares smartphones e tablets de modo a possibilitar uma fácil utilização a todas 

as pessoas que apresentam qualquer nível de necessidade, temporária ou permanente.  

 

Embora não existam normas concretas estabelecidas para a acessibilidade em 

aplicativos móveis, as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo Web (WCAG) são 

tomadas como recurso para definir a melhor forma de assegurar níveis de padrão de de 

acessibilidade.  
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Considerando estas diretrizes, o aplicativo móvel deverá:  

 

 evitar intervalos de tempo demasiado curtos para vídeo ou áudio;  

 assegurar a compatibilidade do texto com vídeo ou imagens;  

 assegurar a continuidade da leitura da informação entre os modos de 

visualização de horizontal e vertical;  

 tornar a informação apresentável para pessoas com daltonismo;  

 definir informação sem recurso a flashes de luz que possam induzir distúrbios;  

 incluir elementos auxiliares de navegação para encontrar conteúdo e 

informação;  

 incluir opções de ajuste de tamanho de texto, cor e brilho. 
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ANEXO I - Mercado de Jogos no Distrito Federal 

Sumário Executivo 
Apresentação 
  



 

 

 



  

 

 

  

  

 

 

Este Sumário Executivo foi elaborado pela Stoic Capital, consultoria independente. 

 
Todas e quaisquer análises presentes nesta apresentação são frutos das demonstrações e informações públicas disponíveis no mercado. 

 
Nesta apresentação não foram contratados serviços de auditoria, logo este Relatório não expressa nenhum parecer sobre a fidedignidade dos 

dados utilizados, e ressalta que quaisquer alterações e/ou erros adversos afetam consideravelmente os resultados aqui descritos. 

 
As análises e projeções, incluindo projeções de receita, custos, crescimento e perpetuidade são resultado das informações disponíveis, 

ajustadas pela consultoria, de acordo com a metodologia utilizada e necessidade, utilizando-se de seus conhecimentos e sua razoabilidade 

para realizar ajustes compatíveis com o mercado. É importante destacar que a apresentação foi realizado de maneira isolada, não devendo 

ser interpretado como aconselhamento de nenhuma natureza no âmbito do investimento. 

 
O conteúdo desta apresentação não é e nem deve ser considerado como promessa de garantia em relação ao projeto de investimento e/ou 

mercado. Os resultados aqui apresentados podem ou não ser efetivamente alcançados, no todo ou em parte. Diferenças podem ser causadas 

principalmente por mudanças nas condições de mercado, porém, a Stoic não assume nenhuma responsabilidade relacionada a essas 

diferenças. 

 
Por fim, esta apresentação não pode ser circulado, copiado, publicado ou de qualquer maneira utilizado, incluído ou referido no todo ou em 

parte em qualquer documento sem o prévio consentimento da STOIC e de seu cliente. 

 



  

 

 

 

Tópicos 
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Mercadológica 

 Distrito-Federal 

 Jogos Online e Offline 

 Benchmarks 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: https://www.statista.com/statistics/1126480/sports-betting-revenue-us/ 
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Fonte: https://www.statista.com/statistics/1080992/sports-betting-share-us/ 
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Fonte: https://www.statista.com/statistics/1117369/sports-betting-revenue-forecast-us/ 
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Fonte: https://www.statista.com/statistics/1122229/sports-betting-revenue-online-offline-forecast-us/ 
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Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/df/brasilia/panorama 
Fonte: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/5153/1/1A%CC%82%C2%BA%20Lugar%20-%20Charles%20Henrique%20Correa.pdf 
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Fonte: Relatório “A sorte em Números” – CEF 2019 
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Fonte: Relatório “A sorte em Números” – CEF 2019 
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Fonte: Relatório “A sorte em Números” – CEF 2019 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Produto Aposta 
Mínima 

Ticket Médio de 
Aposta 

Total Faturado Qtde Vendida 

Mega-Sena R$ 4,50 R$ 9,65 R$ 
7.200.000.000 

746.400.000 

Lotofácil R$ 2,50 R$ 5,45 R$ 
4.370.000.000 

801.510.000 

Quina R$ 2,00 R$ 4,65 R$ 
2.840.000.000 

611.100.000 

Lotomania R$ 3,00 R$ 13,90 R$ 507.440.000 36.500.000 

Timemania R$ 3,00 R$ 2,94 R$ 297.410.000 101.290.000 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório “A sorte em Números” – CEF 2019 
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Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101670.pdf  

Fonte: Relatório “A sorte em Números” – CEF 2019 / O perfil dos apostadores de Loteria no Brasil POF 2017-2018. 
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ANEXO II - Descritivo dos Jogos e suas Características Operacionais 

 

Neste Anexo II apresenta-se, para efeito de ilustrar a forma de operação dos jogos pela 

Santa Casa Global, na Europa, um conjunto de fichas de apostas. Para efeito de clareza 

do entendimento, deixou-se todo o material na sua versão original (português de 

Portugal, não adaptado para o português do Brasil). 

 

São apresentadas fichas com detalhes de apostas das seguintes Modalidades/Jogos : 

 

 Apostas Desportivas à Cota; 

 Loteria Clássica; 

 Loteria Instantânea/Raspadinha; 

 Joker; 

 Sorteio do Milhão/totosorteio; 

 Loteria Popular; 

 Totobola; 

 Totosorteio. 
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FICHAS PRODUTO 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

 

 

CONCEITO 

 Jogo onde é solicitado ao apostador que prognostique sobre um 

acontecimento (vitória, empate, n.º de golos marcados, etc.), no decurso 

de um evento desportivo, sujeito a uma probabilidade (cota/odd) definida 

pela empresa concessionária 

 As cotas são apresentadas em formato decimal, e são iguais ou superiores 

a 1,00. Ex: 2,55 

 

 

 

 

COMPETIÇÕES E 

PERÍODO DE 

JOGO 

 Os Programas/Listas de eventos elegíveis para apostar terão 

periodicidade a definir pela concessionária. 

 Cada Programa comtemplará entre XX e YY eventos. 

 As modalidades desportivas disponíveis são: Futebol, Ténis e 

Basquetebol devendo ser apenas consideradas as competições 

de caracter profissional ou aquelas que se desenrolam sobre a 

responsabilidade de federações ou organizações certificadas 

pelas autoridades estaduais . 

 

PERÍODO DE 

ACEITAÇÃO DE 

APOSTAS 

 Após a publicação dos eventos (no inicio do Programa ou durante o 

decorrer do mesmo), o apostador poderá colocar as suas apostas até 5 

minutos antes do início do respetivo evento. 

MARCA/PRODUTO Apostas Desportivas à Cota 

LINHA Apostas Desportivas à Cota (Oddsets/Sports betting) 

DATA LANÇAMENTO  

DATA ALTERAÇÃO  

MOTIVO  
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SUPORTE DAS 

APOSTAS 

 Serão considerados dois tipos de suporte de aposta: 

 Tradicional 

 Para registo das apostas é utilizado um bilhete específico, com marcação 

de cruzes, para ser lido nos terminais on-line existentes nos 

estabelecimentos dos Mediadores. 

 No registo de apostas o apostador tem de se identificar o Agente  

 Os códigos de cada evento (necessário para o preenchimento do Bilhete 

de apostas), são disponibilizados nas Listas do Programa. 

 As listas são publicadas nos seguintes suportes : 

o Lista de Eventos (PDF no Portal da concessionária 

o Lista completa de eventos e destaques no Portal  da concessionária 

o Consulta através da APP para Smartphone e Tablets; 

o Imprensa desportiva  

o  

 Digital 

 Utilizando a APP, é concretizada a aposta e criado um QR-CODE que a 

caracteriza. 

 O apostador desloca-se a um Agente e utiliza um leitor de QRCODE para 

registar a sua aposta, mantendo-se a restante dinâmica do jogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDADES 

DE 

APOSTA 

 Aposta Simples - O apostador seleciona um só prognóstico, constituindo 

cada prognóstico uma combinação autónoma. Nas apostas simples o 

apostador pode efetuar entre 1 e 8 prognósticos. Para obter direito a prémio, 

a aposta tem de conter pelo menos 1 prognóstico exato, sendo o prémio 

pago de forma autónoma independentemente dos demais prognósticos se 

revelarem ou não exatos. 

 Aposta Combinada - O apostador seleciona entre 2 a 8 prognósticos, 

constituindo o conjunto dos prognósticos selecionados uma única 

combinação e uma única aposta. Para obter direito a prémio a aposta  tem 

de conter todos os prognósticos que integram a combinação exatos. 

 Aposta Múltipla - O apostador seleciona entre 3 a 5 prognósticos e 

seleciona entre um mínimo de 3 e um máximo de 10 possíveis combinações, 

consoante o número de prognósticos efetuados. Para obter direito a prémio 

a aposta tem de conter o número mínimo de prognósticos exatos 

estabelecidos para a forma de combinação escolhida pelo apostador, de 

acordo com a tabela informativa do sistema de apostas apresentada no 

final deste documento e também impressa no verso do 

bilhete de apostas. 
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TIPOS DE 

APOSTA 

Na modalidade de apostas desportivas à cota existem 4 tipos de aposta no 

bilhete: 

 1X2 TR - Prognóstico sobre o resultado verificado no final do tempo 

regulamentar, incluindo descontos de tempo, mas excluindo os 

prolongamentos. 

 1X2 INT - Prognóstico sobre o resultado verificado ao intervalo, incluindo 

descontos de tempo. No Basquetebol corresponde ao final do 

segundo quarto de tempo. 

 1X2 DV - Prognóstico sobre o resultado verificado no final do tempo 

regulamentar, tendo em conta uma determinada 

desvantagem/vantagem atribuída a uma das duas equipas (ou 

atleta) em jogo, que consiste na atribuição de um ou mais golos, 

pontos ou sets. 

 

Ex: 1X2 DV (-1) – a equipa da casa inicia o evento com uma 

desvantagem de 1 golo 

 

 Mais / Menos (Golos/Pontos) - Prognóstico sobre se o número total de 

golos, pontos ou jogos, verificado no final do tempo regulamentar, será 

superior («Mais») ou inferior («Menos») ao número indicado. 

  

 

 

TABELA DE 

MODALIDADE 

DE APOSTAS 

 

  

 

 

N.º DE 

PROGNÓST 

 

 

MODALI

DADES 

DE 

APOSTA 

 

 

SISTE

MA 

 

 

NÚMERO 

DE 

COMBINA

ÇÕES 

AUTÓNOM

AS 

 

NÚMERO 

DE 

PROGNÓST

ICOS POR    

COMBINA

ÇÃO 

 

NÚMERO 

MÍNIMO DE         

PROGNÓSTI

COS CERTOS 

PARA OBTER 

PRÉMIO 

 

MONTA

NTE 

TOTAL 

POR 

APOSTA 

(MONTA

NTE 
BASE 
$R2) 

1 Simples 1/1 1 1 1 $R2 

 

2 
Simples 1/1 2 1 1 $R4 
Combi

na 
das 

2/2 1 2 2 $R2 

 

 

3 

Simples 1/1 3 1 1 $R6 
Combi

na 
das 

3/3 1 3 3 $R2 

Múltipl

as 

2/3 3 2 2 $R6 

 

 

4 

Simples 1/1 4 1 1 $R8 
Combi

na 4/4 1 4 4 $R2 
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das 

 

Múltipla

s 

2/4 6 2 2 $R12 
3/4 4 3 3 $R8 

 

 

 

5 

Simples 1/1 5 1 1 $R10 
Combi

na 
das 

5/5 1 5 5 $R2 

 

 

Múltipla

s 

2/5 10 2 2 $R20 

3/5 10 3 3 $R20 

4/5 5 4 4 $R10 

 

6 
Simples 1/1 6 1 1 $R12 
Combi

na 
das 

6/6 1 6 6 $R2 

 

7 
Simples 1/1 7 1 1 $R14 
Combi

na 
das 

7/7 1 7 7 $R2 

 

8 
Simples 1/1 8 1 1 $R16 
Combi

na 
das 

8/8 1 8 8 $R2 

 

PREÇO  Montante base:  $R2 $R5, $R10 $R20 $R20 $R50 $R100 

 Montante total: corresponde ao montante base multiplicado pelo 

número de combinações em jogo. 
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TABELA DE 

MONTANTES 

A PAGAR 

 

 

 

 

TABELA 

DE 

MÚLTIPLA

S 

COMBIN

AÇÕES 

COM 

PRÉMIO 

 

 

Montante base €1,00 €2,00 €5,00 €10,00 €20,00 €50,00 €75,00 €100,00 

Modalidades de Aposta Montante total a pagar em função do montante base e da modalidade de aposta 

 

 

 

 

 

 

Simples 

1 €1,00 €2,00 €5,00 €10,00 €20,00 €50,00 €75,00 €100,00 

2 €2,00 €4,00 €10,00 €20,00 €40,00 €100,00 €150,00 €200,00 

3 €3,00 €6,00 €15,00 €30,00 €60,00 €150,00 €225,00 €300,00 

4 €4,00 €8,00 €20,00 €40,00 €80,00 €200,00 €300,00 €400,00 

5 €5,00 €10,00 €25,00 €50,00 €100,00 €250,00 €375,00 €500,00 

6 €6,00 €12,00 €30,00 €60,00 €120,00 €300,00 €450,00 €600,00 

7 €7,00 €14,00 €35,00 €70,00 €140,00 €350,00 €525,00 €700,00 

8 €8,00 €16,00 €40,00 €80,00 €160,00 €400,00 €600,00 €800,00 

 

Combinadas 
2/2 ; 3/3 ; 4/4 ; 5/5 ; 

6/6 ; 7/7 e 8/8 

 

€1,00 
 

€2,00 
 

€5,00 
 

€10,00 
 

€20,00 
 

€50,00 
 

€75,00 
 

€100,00 

 

 

 

 
Múltiplas 

2/3 €3,00 €6,00 €15,00 €30,00 €60,00 €150,00 €225,00 €300,00 

2/4 €6,00 €12,00 €30,00 €60,00 €120,00 €300,00 €450,00 €600,00 

3/4 €4,00 €8,00 €20,00 €40,00 €80,00 €200,00 €300,00 €400,00 

2/5 €10,00 €20,00 €50,00 €100,00 €200,00 €500,00 €750,00 €1.000,00 

3/5 €10,00 €20,00 €50,00 €100,00 €200,00 €500,00 €750,00 €1.000,00 

4/5 €5,00 €10,00 €25,00 €50,00 €100,00 €250,00 €375,00 €500,00 
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DISTRIBUIÇÃO DAS 

RECEITAS 

 4,5% referentes ao montante correspondente ao Imposto do Selo 

(incluído no preço da aposta);

 3,5% referentes ao montante a atribuir às entidades objecto da aposta a 

repartir pelos clubes ou pelos praticantes, consoante o caso, e pela 

federação que organize o evento, nos termos a fixar por portaria dos 

membros do Governo Estadual responsáveis pelas áreas da segurança 

social e do desporto.
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PRÉMIOS 
 O montante para prémios corresponde a uma percentagem média 

anual de 72% sobre a receita apurada. 

REMUNERAÇÃO 

MEDIADORES 
 5% sobre as vendas brutas. 

 

BENEFICIÁRI

OS 

DIRETOS 

 Os resultados líquidos da exploração ão distribuídos por 

um conjunto diversificado de entidades com actividades no âmbito da 

Acção Social, Saúde, Cultura e Desporto. 

CHAVE DE 

RESULTADOS 

 Os resultados oficiais por evento e tipo de aposta podem ser consultados 

em no website da concessionária 

 

OUTROS PRODUTOS 

ALTERNATIVOS  Apostas Mútuas Desportivas – Totobola. 

 

 

ASSINATURAS, SUB-MARCAS 

ALTERNATIVOS  Apostas Mútuas Desportivas – Totobola 

ASSINATURA   

 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
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MARCA/PRODUTO LOTARIA CLÁSSICA 

LINHA Lotaria Nacional 

DATA LANÇAMENTO  

DATA ALTERAÇÃO  

MOTIVO  

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

CONCEITO 
 Emissão de bilhetes numerados, físicos e desmaterializados, para 

participação em sorteios de números, denominados por extrações. 

 

 

 

SORTEIOS 

 As extrações são semanais, realizadas à segunda-feira e transmitidas na 

televisão. 

. 

 

BILHETES 
 Os bilhetes, físicos e desmaterializados, são numerados de 0 (00.000) 

até ao número mais elevado da emissão (XX.XXX) 

 

 

 

EMISSÕES DE BILHETES 

 As emissões de bilhetes são ordinárias, especiais e extraordinárias, em 

função do capital que se pretende obter, da quantidade de números a 

emitir, da quantidade de títulos em que é impresso cada número, do 

preço dos títulos e do valor dos prémios a atribuir. 

 As emissões são feitas em séries. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA

S ESPECIAIS DOS 

BILHETES 

 As frações que compõem os bilhetes são títulos equiparados a moeda 

nos termos do estabelecido no Código Penal. 

 À perda ou extravio de quaisquer bilhetes ou frações não são aplicáveis 

as disposições referentes à perda, destruição ou extravio de títulos. 

 A concessionária não se responsabiliza, em qualquer caso, pela perda, 

roubo, furto ou extravio de bilhetes e frações das lotarias. 
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PLANOS DE EMISSÕES 

E 

PRÉMIOS 

1. Compete ao concessionário fixar anualmente: 

 O número de extrações ordinárias, especiais e extraordinárias. 

2. Compete ao concessionário fixar trimestralmente: 

 O plano de emissão com o número de bilhetes a emitir para cada 

extração; 

 O plano de prémios com a quantidade a atribuir no total da emissão 

e respetivos valores. 

3. Os planos referidos contêm os seguintes elementos: 

 Designação da modalidade de Lotaria Nacional; 

 Data, hora e local da extração; 

 Número de bilhetes da emissão e respetivas séries, se as houver; 

 Número de frações que constituem cada bilhete, se as houver; 

 Preço de venda ao público; 

 Quantidade, valor unitário e valor global dos prémios a atribuir. 

4. Os planos de emissão e prémios são assinados pelo administrador 

executivo da empresa que vencer a concessão e são publicados 

através de aviso em publicação oficial do Estado de Brasília. 

5. O local da extração pode ser alterado por deliberação da empresa 

concessionária, mediante divulgação através dos agentes 

pertencentes à rede de distribuição, dos órgãos de comunicação 

social, pela Internet e por quaisquer outros meios julgados adequados. 

 

 

PREÇO 

 Os preços atualmente praticados são os seguintes: 

 Extrações Ordinárias: $R XX,00 no bilhete e $R XX00 na fração; 

 Extrações Especiais: $R XX,00 no bilhete e $R XX00 na fração 

 Extrações Extraordinárias: $R XX,00 no bilhete e $R XX00 na fração 

DISTRIBUIÇÃO DAS 
RECEITAS 
P/PRÉMIOS 

 O valor líquido para prémios corresponde a 70% do capital emitido. 

 

 

 

 

 

 

COLOCAÇÃO NO 

MERCADO 

 Os bilhetes são colocados à disposição do público através da rede de 

agentes e da plataforma multicanal com, pelo menos, um mês de 

antecedência sobre a data do sorteio; 

 Até ao dia útil anterior à realização da extração os agentes podem 

adquirir os bilhetes físicos com os números que lhes estão atribuídos para 

o sorteio seguinte da mesma modalidade, podendo este prazo ser 

antecipado pela empresa concessionária. 

 Os bilhetes físicos adquiridos podem ser pagos à vista, por boleto ou 

através de qualquer outro meio de pagamento que seja considerado 

adequado pela concessionária. 
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VENDA DOS BILHETES 

OU 

FRAÇÕES 

 Os bilhetes ou as frações são obrigatoriamente vendidos ao público 

pelo respetivo valor facial. 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZAÇÃO 

 Os bilhetes físicos ou as respetivas frações são vendidos diretamente 

pelo DJ e pelos mediadores dos jogos sociais do Estado. 

 Os agentes têm um desconto de 12,7% sobre o custo do bilhete. 

 Os bilhetes ou frações desmaterializados são vendidos pelos agetes, 

após impressão no terminal de jogos, e no sítio da internet da 

concessionária 

 Os agentes têm um desconto de 7% sobre o custo da fração. 

 

 

 

 

DEVOLUÇÃO DOS 

BILHETES NÃO 

VENDIDOS 

 Os agentes podem devolver bilhetes físicos inteiros, meios bilhetes, se os 

houver, ou frações; 

 As devoluções devem ser efetuadas, impreterivelmente, até uma hora 

antes da extração para os mediadores não abrangidos pelo sistema 

Online, podendo os restantes devolver jogo até quinze minutos antes 

da hora da extração. 

 

 

 

 

 

SORTEIOS DOS 

NÚMEROS 

 As extrações dos números premiados realizam-se nas instalações da 

concessionária, ou em lugar por esta indicado e do conhecimento 

publico, no dia e hora constantes dos planos de emissão e prémios e 

regem-se pelas normas do regulamento do jogo, a aprovar pelo o 

Governo Estadual  

 As operações da extração realizam-se em ato público e na presença 

de júri, nomeado pelo regulador. 

 Em caso de impossibilidade de efetivação das extrações, estas serão 

adiadas pelo júri, que fundamentará a decisão na respetiva ata. 
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LISTA OFICIAL DE 

NÚMEROS 

PREMIADOS 

 A lista oficial de números premiados em cada extração, assinada pelo 

presidente do júri das extrações, é distribuída e divulgada através dos 

agentes, pelos órgãos de comunicação social, pela Internet e por 

quaisquer outros meios julgados adequados. 

 Na lista oficial de números premiados constam todos os prémios, já 

com as acumulações. 

 A lista oficial de números premiados começa a ser disponibilizada 

cerca de duas horas após a conclusão da extração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGAMENTO DOS 

PRÉMIOS 

 Os prémios são pagos contra a apresentação do título, após o sorteio, 

nos balcões da concessionaria , sem prejuízo do especialmente 

estabelecido para a aquisição de números através da plataforma de 

acesso multicanal. 

 Após leitura dos títulos pelos terminais de jogos, os prémios são pagos 

nas seguintes condições: 

 Iguais ou inferiores a $R XX: de imediato nos agentes ou nas 

instalações da concessionária 

 Superiores a $R XX e inferiores a $R YY: por transferência bancária 

nos agentes ou nas instalações da concessionária  

 Iguais ou superiores a $R YY: por transferência bancária, após 

identificação presencial nas instalações da concessionária  

 Prémios de grande valor podem estar sujeitos a imposto especial a 

cobrar por parte do Estado de Brasília. 

CADUCIDADE DOS 

PRÉMIOS 

 O direito aos prémios caduca 90 dias após o sorteio dos números. 

 Os prémios não reclamados revertem a favor da concessionária. 

 

BENEFICIÁRIOS 

INDIRETOS 

 Os resultados líquidos da exploração dos Jogos Sociais são distribuídos 

por um conjunto diversificado de entidades. 

 Prémios maiores Restantes prémios: variável por tipo de extração 
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CATEGORIAS DE 

PRÉMIOS 

 1.º Prémio 

 2.º Prémio 

 3.º Prémio 

  Aproximações aos prémios maiores 

 3 Algarismos finais dos prémios maiores 

 2 Algarismos finais dos prémios maiores 

 Sequências de 4 algarismos 

 Sequências de 3 algarismos 

 Centenas dos prémios maiores 

 Terminação 

 Aproximações à terminação 

PROBABILIDADES 
DE 

 
Tipo 

Probabilidade de acerto  

Numérica % 

ACERTO 

1º Prémio 1/70.000 0,0014% 

(ANTES DE INICIAR 
A 2º Prémio 1/70.000 0,0014% 

EXTRAÇÃO) 

3º Prémio 1/70.000 0,0014% 

 A Lotaria Clássica é o produto da carteira Jogos Santa Casa com a maior probabilidade 

 de acerto no número contemplado com o 1.º prémio. 

 

 

FRAÇÕES 

PREMIADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Em média, uma em cada três frações é premiada! 

OUTROS PRODUTOS 

 

 

CONCORRENTES 

 Lotarias – Popular e Instantânea 

 Apostas Mútuas – Euromilhões e M1lhão 

 Jogo ilegal – Rifas 

 Jogo de outros Estados ou de âmbito Federal  – Lotaria de Estados  

 

ALTERNATIVOS 
 Apostas Mútuas Desportivas – Totobola 

 

 

  

Tipo de extração 
Frações premiadas 

Quantidade % da Emissão 

Ordinárias 231.910 33,13% 

Especiais 231.210 33,03% 

Lotaria do Natal 2016 1.640.050 32,80% 

Lotaria do Ano Novo 2016 581.525 33,23% 
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MARCA/PRODUTO LOTARIA INSTANTÂNEA / RASPADINHA 

LINHA Lotarias (Instant Lottery) 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

 

 

CONCEITO 

• A Lotaria Instantânea (LI) insere-se na categoria das lotarias e obedece a 

um plano de prémios previamente estruturado, que define as categorias, 

quantidades e valores de prémios a atribuir, face à emissão total de bilhetes, 

e caracteriza-se pela exploração da emissão de jogos independentes 

(autónomos), em que a atribuição do prémio é de imediato conhecida por 

ação do jogador. 

 

 

 

EMISSÕES 

• A Lotaria Instantânea é explorada através da emissão de jogos 

autónomos, com denominação própria e aos quais correspondem uma ou 

várias emissões, nos termos do plano previamente definido de emissão e 

prémios. 

• A periodicidade de lançamento de jogo é definida pela concessionária  

com regularidade que for considerada adequada 

  

 

 

NÚMERO DE BILHETES 

POR 

EMISSÃO 

• As emissões da Lotaria Instantânea física oscilam regularmente entre 2, 3, 

4, 5, 6, 10, 15, 20 milhões de bilhetes, (ou mais, até 40 milhões). 

• As emissões dos jogos de Lotaria Instantânea online são de 1 milhão de 

bilhetes, podendo este número ser aumentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILHETES 

• Na Lotaria Instantânea física na frente do bilhete destaca-se uma zona 

reservada e vedada por película de segurança, a qual é removida após o 

jogador a raspar (látex com zona de jogo). 

• Um conjunto de símbolos e/ou números irão determinar, de forma 

imediata, a atribuição de um ou mais prémios de acordo com as regras de 

atribuição que estão indicadas no próprio bilhete. 

• Considerando os prazos de pré-produção, produção e transporte, os jogos 

de LI obedecem a um plano anual de emissões. 

• Na Lotaria Instantânea online destaca-se uma ou mais áreas de jogo a 

serem reveladas por interação do jogador. 

• Um conjunto de símbolos e/ou números irão determinar, de forma 

imediata, a atribuição de um ou mais prémios de acordo com as regras de 

atribuição que estão indicadas no jogo. 
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PRÉMIOS 
• Na Lotaria Instantânea física os prémios têm várias categorias, desde a 

recuperação do valor do bilhete –até prémios que podem variar entre $RXX 

a $RYY  ou  prémios faseados  mensalmente  no  tempo,  nos  jogos   

denominados   win   for  life 

 

 

 

 

 

 

MONTANTE PARA 

PRÉMIOS 

• Na Lotaria Instantânea física a percentagem do capital emitido que pode 

ser destinada a prémios em cada jogo de Lotaria Instantânea é estabelecida 

entre 50% e 70% do capital emitido e existe a obrigatoriedade dessa 

percentagem constar do verso dos bilhetes. 

• A percentagem do capital emitido que pode ser destinada a prémios em 

cada jogo de Lotaria Instantânea online está definida em 70% do capital 

emitido e existe a obrigatoriedade de essa percentagem constar no plano 

de prémios dos jogos online. 
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PAGAMENTO DE 

PRÉMIOS 

• Na Lotaria Instantânea física os prémios são pagos nas seguintes 

condições: 

 iguais ou inferiores a $R XX são pagos de imediato nos agentes ou nas 

instalações da concessionária 

 superiores a $R XX e inferiores a $R YY por transferência bancária nos 

agentes ou nas instalações da concessionária; 

 iguais ou superiores a $R YY  por transferência bancária, nas instalações 

da concessionária após identificação presencial e cumpridas as 

formalidades da legislação que regula as medidas de natureza 

preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de 

vantagens de proveniência ilícita e de financiamento do terrorismo. 

 

 

 

PROBABILIDADE DE 

GANHO 

Lotaria Instantânea física: 

• Para jogos a $R2: 1/ 4,5 a 5,0 

• Para jogos a $R4: 1/ 4,0 a 4,5 

• Para jogos a $R5 1/ 3,5 a 4,0 

• Para jogos a $R10 1/ 3,0 a 3,5 

• Para jogos a $R20: 1/ 2,99 a 3,49 

• Nota: estas probabilidades aplicam-se à obtenção de qualquer prémio, 

seja de que categoria for (poderão existir excepções às probabilidades 

indicadas). 

 

Lotaria Instantânea online: 

• Para jogos a $R1 – 1/ 3,8 

• Para jogos a $R2 – 1/ 3,9 a 1:4,9 

• Para jogos a $R3 – 1/ 3,8 a 1. 4,1 

• Para jogos a $R5 – 1/ 3,8 

Nota: estas probabilidades aplicam-se à obtenção de qualquer prémio, seja 

de que categoria for (poderão existir excepções às probabilidades indicada 
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DISTRIBUIÇÃO 

• Lotaria Instantânea física: Distribuição ponto a ponto (directamente da 

concessionária para a sua rede de agentes). 

• Lotaria Instantânea online: Através do sítio da internet 

da concessionária 

 

 

LOCAL DE 

AQUISIÇÃO 

• Na Lotaria Instantânea física os bilhetes podem ser adquiridos nos Agentes 

da rede. 

• Os bilhetes da Lotaria Instantânea online são adquiridos no sítio da internet 

da concessionária,. 

 

 

 

PREÇO 

• Os preços fixados para os bilhetes de LI física são os seguintes: 

• (definir) 
 

• Os preços fixados para os bilhetes de LI Online são os seguintes: 

• (definir) 

DISTRIBUIÇÃO DAS 

RECEITAS 

• De acordo com o que vier a ser definido no contrato de concessão 

 

BENEFICIÁRIOS 
• Os que estão definidos do contrato de concessão. 

 

 

CATEGORIAS E 

PRÉMIOS 

Na Lotaria Instantânea física: 

• Prémios máximos de jogos de $R 2 -  até $Rr XX  

• Prémios máximos de jogos de $R 5 - até $Rr XX 

• Prémios máximos de jogos de $R 10 - até $Rr XX 

• Prémios máximos de jogos de $R 20 – até $Rr XX 

• Prémios máximos de jogos de $R 10 (“Super Pé de Meia”– até € até $Rr XX, 

subdividido em entregas semanais) 

• Prémios máximos de jogos de $R 20  (“Mega Pé de Meia”– até € até $Rr 

XX, subdividido em entregas semanais) 

 

Na Lotaria Instantânea online: 

• Prémios máximos de jogos de $R 2 – até XX $R 

• Prémios máximos de jogos de $R 5 – até XX $R 

• Prémios máximos de jogos de $R 10 – até XX $ 

OUTROS PRODUTOS 

http://www.jogossantacasa.pt/
http://www.jogossantacasa.pt/
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CONCORRENTES 

• Outros jogos de ganho imediato./Sorteios televisivos (Em que o 

prémio/dinheiro pode ser ganho através de uma chamada para um 

número de telefone designado para o efeito.) 

 

ALTERNATIVOS 
• Apostas Mútuas; 

• Lotarias – Clássica e Popular. 
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MARCA/PRODUTO JOKER 

LINHA Apostas Mútuas (Spiel / Add-on Game) 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

 

 

CONCEITO 

 Apostar sobre os números pré-impressos nos boletins dos jogos que a 

concessionária vier a disponibilizar. 

 No portal da concessionária os números pré-inscritos no campo do Joker 

podem ser alterados conforme o desejo dos Apostadores. 

 Os números são compostos por 7 dígitos (de 0.000.000 a 9.999.999). 

CONCURSOS  De acordo com a periodicidade que vier a ser considerada adequada  

PERÍODO DE REG. 

DAS 

PROPOSTAS 

 A definir 

 

 

 

 

 

 

 

SUPORTE DAS 

APOSTAS 

 As apostas são validadas pela simples indicação de que se tenciona 

apostar no Joker, no momento da aposta/registo dos jogos: 

- Aposta em boletim específico do jogo base, com marcação de uma cruz 

no “Sim” do campo do Joker, lido nos terminais on-line existentes nos 

estabelecimentos dos Mediadores; 

- Aposta automática ou aposta manual directa no terminal on-line dos 

Agentes, associada ao jogo base, sendo emitido um número aleatório do 

Joker; 

- Aposta no portal da concessionária na área do jogo, com apresentação 

de um número pré-inscrito do Joker, mas com possibilidade de alteração 

e escolha desse número pelos Apostadores; 

- Aposta via SMS, associada à aposta do jogos. As apostas do Joker via SMS 

não permitem a escolha do número. 

APOSTAS  1 aposta por boletim do jogo base. 

 

 

 

SORTEIO 

 O sorteio realiza-se por extracção de bolas de 7 esferas, sendo extraída, de 

cada tômbola, 1 bola entre 10 numeradas de "0" a "9", correspondendo 

cada esfera aos “milhões”, às “centenas de milhar”, às “dezenas de 

milhar”, aos “milhares”, às “centenas”, às “dezenas” e às "unidades", 

perfazendo o número completo de 7 dígitos. 

 O sorteio realiza-se com a periodicidade que for considerada adequada e 

no dia semanal que for indicado pela concessionária. 

PREÇO 
 1 real (ou 2?) reais por aposta (uma aposta por boletim).  
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COMISSÃO 

AGENTES 
A definir em termos do caderno de encargos que serve por base à 

concessionária 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS 

RECEITAS 

 De acordo com o regulamento que vier a ser definido na concessão. 

IMPOSTO SOBRE 

PRÉMIOS 
 De acordo com a lei estadual  

BENEFICIÁRI

OS 

INDIRETOS 

 De acordo com o regulamento que vier a ser .definido 

 

 

 

 

CATEGORIAS DE 

PRÉMIOS 

 O montante global destinado a prémios é distribuído da seguinte forma: 

6.º Prémio – 10 $R  para todos os acertantes nos 2 últimos dígitos  

5.º Prémio – 100 $R para todos os acertantes nos 3 últimos dígitos  

4.º Prémio – 1000 $R para todos os acertantes nos 4 últimos dígitos 

3.º Prémio – 10000 $R para todos os acertantes nos 5 últimos dígitos 

2.º Prémio – 100.000 $R para todos os acertantes nos 6 últimos dígitos 

1.º Prémio – montante remanescente, com um mínimo de 1.000.000 $R 

para os acertantes no número completo de 7 dígitos 

 

1.º PRÉMIO E 

JACKPOTS 

 Se não existir nenhum apurado com o 1.º Prémio, o montante que couber 

ao 1.º Prémio, na divisão do remanescente necessário ao pagamento dos 

outros prémios, acresce ao montante do 1.º Prémio da semana seguinte, 

facto que comercialmente se denomina “Jackpot”. 

 

 

 

FUNDO DE 

RESERVA 

 Da receita constituída pelo montante total da participação no Joker é 

retirada, em cada concurso, a importância correspondente a 2%, até 

perfazer um montante máximo de 1 Milhão de euros, para constituição de 

um fundo destinado ao pagamento de prémios por reclamações 

procedentes ou para cobrir, na eventual falha, o valor atribuído ao 1º 

prémio, em conformidade com as normas regulamentares aplicáveis. 

 

 

 

 

PROBABILIDADES 

DE 

ACERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: a probabilidade de obtenção de qualquer prémio, seja de que 
categoria for, é de 1 / 90. 

 Probabilidade de Acerto p/ Aposta 

 Acertos Numérica Percentual 

1º Prémio 7 1 / 10.000.000 0,00001% 

2º Prémio 6 1 / 1.000.000 0,00010% 

3º Prémio 5 1/ 100.000 0,00100% 

4º Prémio 4 1 / 10.000 0,01000% 

5º Prémio 3 1 / 1.000 0,10000% 

6º Prémio 2 1 / 100 1,00000% 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DOS 

CONCURSOS 

 Após o sorteio é efetuado o escrutínio de prémios do concurso, com início 

de pagamento no dia imediatamente seguinte e com caducidade de 90 

dias; 

 Os resultados dos concursos são comunicados aos Apostadores através de 

cartazes existentes nos estabelecimentos dos Agentes  através de talões 

emitidos nos terminais on-line e através de comunicados de 

Imprensa. 

OUTROS PRODUTOS 

OBRIGATÓRIOS/BA

SE 

 Todos os concursos podem contribuir  

COMPLEMENTARES  Oferta atual não dispõe de jogos complementares. 

CONCORRENTES 
DIRETOS: Lotos - Totobola, Totoloto e Euromilhões 

INDIRETOS: Lotarias – Clássica, Popular e Instantânea. 
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MARCA/PRODUTO M1LHÃO / TOTOSORTEIO 

LINHA Apostas Mútuas (add-on Euromilhões) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

 

 

 

 

 

CONCEITO 

 Geração automática e obrigatória, pelo sistema de jogo (terminal), de um 

código alfanumérico único por cada aposta simples (combinação de 5+2) 

no Euromilhões (jogo base). 

 Todos os códigos gerados por via das apostas registadas no seu jogo base 

(Euromilhões) em Portugal são submetidos a um sorteio semanal, dando 

sempre origem a um premiado. 

 Configuração do código gerado para o M1lhão: 3 Letras (espaço) 5 

Números (a componente das Letras exclui vogais e o Y - ex.: BCD 54876). 

 As apostas no M1LHÃO serão concretizadas associadas a qualquer jogo que 

a concessionária apresente no mercado– 

. 

CONCURSOS  Semanais, com sorteio à Sexta-feira, a partir das 21h00 (GMT). 

PERÍODO DE REG. 

DAS 

APOSTAS 

 Das 08:00 de Sábado até às 19:00 horas da Sexta-feira em que se efetua o 

sorteio. 

 .  

 

 

 

 

SUPORTE DAS 

APOSTAS 

 As apostas no M1LHÃO decorrem das apostas dos jogos.  

 Suportes/formas de aposta (através do Euromilhões – jogo principal): 

 Preenchimento do bilhete de jogo que é lido e registado nos terminais 

on-line existentes nos estabelecimentos dos Agentes; 

 Inserção dos prognósticos dos jogos, indicados pelo apostador, no 

terminal on-line. As apostas no M1LHÃO não exigem qualquer ação 

específica por parte do apostador ou do Agente; 

Registo automático de apostas no Euromilhões no terminal on-line nos 

Agentes. As apostas no M1LHÃO não exigem qualquer ação específica 

pelo Agente. 

 Aposta no jogo no Portal da concessionária  

 Aposta por SMS; 

 Aposta via aplicação Mobile. 
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APOSTAS 

 As apostas no M1LHÃO são realizadas, obrigatória e automaticamente, 

com as apostas nos jogos comercializados. 

 Por cada aposta realizada será gerada uma aposta no M1LHÃO. 

 Os códigos alfanuméricos correspondentes às apostas no M1LHÃO só são 

visíveis após validação, pelo sistema central, das apostas realizadas. 

 Quando gerados por via de apostas simples no jogo base, os códigos 

alfanuméricos são listados na íntegra. ex.: 3 apostas simples: ‘BCD 54876; 

BCD 54877; BCD 54878’. 

 Quando gerados por via de apostas múltiplas no jogo base, os códigos 

alfanuméricos são apresentados em intervalos representado uma 

sequência; sendo apresentados o primeiro e o último código do intervalo 

(ex.: 3 apostas múltiplas ‘de: BCD 54876…a: BCD 54878’). 

 

 

 

 

TABELA DE 

APOSTAS 

MÚLTIPLAS DO 

EUROMILHÕES – 

QUANTIDADE DE 

CÓDIGOS 

M1LHÃO 

GERADOS 

 

N.º de Apostas e 

Combinações Possíveis no 

Euromilhões – Quantidade 

de códigos M1LHÃO 

gerados 

N.º de Prognósticos no Subconjunto de 

“Números” do Euromilhões 

 

5 6 7 8 9 10 11 
 

  

 

N.º de 

Prognósticos no 

Subconjunto de 

“Estrelas” do 

Euromilhões 

2 1 6 21 56 126 252 462  

3 3 18 63 168 378 756   

4 6 36 126 336 756    

5 10 60 210 560     

6 15 90 315      

7 21 126 441      

8 28 168 588      

9 36 216 756      

10 45 270       

11 55 330       

12 66 396       
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO (CONTINUAÇÃO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTEIO 

 O sorteio do M1LHÃO é efetuado com base em todos os códigos 

alfanuméricos gerados pelas apostas registadas nos diversos concursos. 

 O sorteio é realizado através de um programa informático que determina, 

de forma aleatória, o(s) código(s) alfanuméricos(s) premiado(s) entre as 

apostas registadas no sistema central relativas ao concurso em questão. 

 O sistema de sorteio do M1LHÃO assenta num mecanismo de 

aleatoriedade TRNG (True Random Number Generator) devidamente 

certificado, para seleção do(s) código(s) premiado(s). 

 O sorteio é realizado uma vez por semana: à Sexta-feira, a partir das 21h00, 

nas instalações do DJ/SCML. 

 A transmissão dos resultados do sorteio (em diferido), inclui apenas a 

comunicação do(s) resultado(s) - o(s) código(s) premiado(s). A transmissão 

dos resultados do Sorteio do M1lhão ocorre a partir das 21h30, 

após a apresentação do sorteio do Euromilhões. 

 

PREÇO 
Gratuito, associado à aposta realizada nos diversos concursos  

 

COMISSÃO 

AGENTES 
 5% sobre as vendas. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS 

RECEITAS 

 65% das receitas são destinados a prémios (payout). 

IMPOSTO SOBRE 

PRÉMIOS 
 De acordo com o regulamento e a legislação em valor  

BENEFICIÁRI

OS 

INDIRETOS 

 De acordo com a legislação que vier a ser definida pelo Estado de Brasília  
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PLANO DE PRÉMIOS 

 O(s) prémio(s) do M1LHÃO tem (têm) o valor de 1.000.000,00 de reais. 

 O M1LHÃO têm apenas 1 categoria de prémios. 

 Sorteios Normais - semanalmente, é aplicado o plano de prémio base: 

o 1ª (e única) Categoria de prémios: 1 Prémio $R 1.000.000. 

 Sorteios Especiais - de acordo com as disponibilidades financeiras do 

Fundo para Prémios, poderão ser organizados sorteios especiais do 

M1LHÃO em que é aplicado um plano de prémios que contempla a 

atribuição de um maior número de prémios (ainda que com o mesmo 

valor): 

o 1ª (e única) Categoria de prémios: X (quantidade a definir) Prémios X $R 

1.000.000. 

 

FUNDO PARA 

PRÉMIOS 

 O Fundo para Prémios é constituído pelo remanescente do montante 

para prémios, a cada concurso, depois de pago(s) o(s) prémio(s) 

atribuído(s). 

PROBABILIDADES 

DE 

ACERTO 

 A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de 

códigos alfanuméricos registados pelo sistema de jogo num determinado 

concurso, os quais entram efetivamente para sorteio. 

 

 

 

RESULTADOS DOS 

CONCURSOS 

 Após o sorteio é efetuado o escrutínio de prémios do respetivo concurso, 

com início de pagamento no dia imediatamente seguinte e com 

caducidade de 90 dias. 

 Os resultados dos concursos são comunicados aos apostadores através da 

TV, de cartazes existentes nos estabelecimentos dos Agentes, de talões 

emitidos pelos terminais de jogo, do sítio da internet da concessionária e 

através de comunicados de Imprensa. 

OUTROS PRODUTOS 

COMPLEMENTA

RES 

 Apostas Mútuas – EUROMILHÕES. 

CONCORRENTES 
 DIRETOS: Joker. 

 INDIRETOS: Lotarias – Instantânea; Apostas Mútuas – Totoloto. 
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MARCA/PRODUTO LOTARIA 

POPULAR 

LINHA Lotaria Nacional 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

CONCEITO 
 Emissão de bilhetes numerados, físicos e desmaterializados, para 

participação em sorteios de números, denominados por extrações. 

 

 

SORTEIOS 

 As extrações são semanais, realizadas à quinta-feira, pelas 12:30 horas, 

na instalações da concessionária e determinam as várias 

combinações de algarismos que dão origem a prémios, de acordo 

com o que se encontra definido nas normas de cada extração. 

BILHETES 
 Os bilhetes, físicos e desmaterializados, são numerados de 0 (00.000) 

até ao número mais elevado da emissão (XXXXXX). 

 

 

EMISSÕES DE BILHETES 

 As emissões de bilhetes são ordinárias, especiais e extraordinárias, em 

função do capital que se pretende obter, da quantidade de números 

a emitir, da quantidade de títulos em que é impresso cada número, do 

preço dos títulos e do valor dos prémios a atribuir. 

 As emissões de bilhetes são feitas em seis séries. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

ESPECIAIS DOS 

BILHETES 

 As frações que compõem os bilhetes são títulos equiparados a moeda 

nos termos do estabelecido no Código Penal. 

 À perda ou extravio de quaisquer bilhetes ou frações não são 

aplicáveis as disposições referentes à perda, destruição ou extravio de 

títulos. 

 A concessionária  não se responsabiliza, em qualquer caso, pela perda, 

roubo, furto ou extravio de bilhetes e frações das lotarias. 
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PLANOS DE EMISSÕES 

E 

PRÉMIOS 

 Compete à concessionária fixar anualmente: 

 O número de extrações ordinárias, especiais e extraordinárias. 

 Compete à concessionária fixar trimestralmente: 

 O plano de emissão com o número de bilhetes a emitir para 

cada extração; 

 O plano de prémios com a quantidade a atribuir no total da 

emissão e respetivos valores. 

 Os planos referidos contêm os seguintes elementos: 

o Designação da modalidade de Lotaria Nacional; 
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  Data, hora e local da extração; 

 Número de bilhetes da emissão e respetivas séries, se as houver; 

 Número de frações que constituem cada bilhete, se as houver; 

 Preço de venda ao público; 

 Quantidade, valor unitário e valor global dos prémios a atribuir. 

 Os planos de emissão e prémios são assinados pelo administrador 

executivo da concessionária e são publicados através de aviso em 

publicação oficial do Estado de Brasília  

 O local da extração pode ser alterado por deliberação da 

concessionária, mediante divulgação através dos agentes da 

concessionária, dos órgãos de comunicação social, pela Internet e 

por quaisquer outros meios julgados adequados. 

 

 

PREÇO 

 Os preços atualmente praticados são os seguintes: 

 Extrações Ordinárias: $R24,00 na folha e $R2,00 na fração; 

 Extrações Especiais: $R36,00 na folha e $R3,00 na fração; 

 Extrações Extraordinárias: $R60,00 na folha e $R5,00 na fração. 

DISTRIBUIÇÃO DAS 

RECEITAS PARA 

PRÉMIOS 

 O valor ilíquido para prémios corresponde a 70% do capital emitido. 

 

 

 

 

 

COLOCAÇÃO DO 

MERCADO 

 Os bilhetes são colocados à disposição do público através dos 

agentes da concessionária e da plataforma multicanal com, pelo 

menos, um mês de antecedência sobre a data do sorteio. 

 Até ao dia útil anterior à realização da extração os agentes podem 

adquirir os bilhetes físicos com os números que lhes estão atribuídos 

para o sorteio seguinte da mesma modalidade, podendo este prazo 

ser antecipado pela concessionária. 

 Os bilhetes físicos adquiridos podem ser pagos à vista, garantido por 

caução ou por qualquer outra garantia que a concessionária aceite, 

de montante não inferior ao valor máximo dos bilhetes adquiridos. 

VENDA DOS BILHETES 

OU 

FRAÇÕES 

 Os bilhetes ou as frações são obrigatoriamente vendidos ao público 

pelo respetivo valor facial. 
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COMERCIALIZAÇÃO 

 Os bilhetes físicos ou as respetivas frações são vendidos diretamente 

pela concessionária e pelos sues agentes  

 Os agentes têm um desconto de 12,5% sobre o custo do bilhete. 

 Os bilhetes ou frações desmaterializados são vendidos pelos agentes 

da concessionária após impressão no terminal de jogos, e no sítio da 

internet concessionária  

 Os agentes têm um desconto de 7% sobre o custo da fração. 

  Portal da concessionária os bilhetes e frações 
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DEVOLUÇÃO DOS 

BILHETES NÃO 

VENDIDOS 

 Os agentes podem devolver bilhetes físicos inteiros, meios bilhetes, se 

os houver, ou frações. 

 As devoluções devem ser efetuadas, impreterivelmente, até uma hora 

antes da extração para os agentes não abrangidos pelo sistema on-

line, podendo os restantes devolver jogo até quinze 

minutos antes da hora da extração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTEIOS DOS 

NÚMEROS 

 As extrações dos números premiados realizam-se nas instalações da 

concessionária, no dia e hora constantes dos planos de emissão e 

prémios e regem-se por regulamento específico a definir. 

 A concessionária pode decidir que as extrações se realizem fora das 

suas instalações, no local que indique, mediante divulgação através 

dos seus agentes, da comunicação social, pela Internet e por 

quaisquer outros meios julgados adequados. 

 As operações da extração realizam-se em ato público e são presididas 

pelo júri, presidido por representante do Estado de Brasília. 

 Em caso de impossibilidade de efetivação das extrações, estas serão 

adiadas pelo júri, que fundamentará a decisão na respetiva ata. 

 

 

 

 

 

 

LISTA OFICIAL DE 

NÚMEROS 

PREMIADOS 

 

 A lista oficial de números premiados em cada extração, assinada pelo 

presidente do júri das extrações, é distribuída e divulgada através dos 

agentes da concessionária, pelos órgãos de comunicação social, pela 

Internet e por quaisquer outros meios julgados adequados. 

 Na lista oficial de números premiados constam todos os prémios, já 

com as acumulações. 

 A lista oficial de números premiados começa a ser disponibilizada 

cerca de duas horas após a conclusão da extração. 
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PAGAMENTO DOS 

PRÉMIOS 

 Os prémios são pagos contra a apresentação do título, após o sorteio, 

nas instalações da concessionária, sem prejuízo do especialmente 

estabelecido para a aquisição de números através da plataforma de 

acesso multicanal. 

 Após leitura dos títulos pelos terminais de jogos, os prémios são pagos 

nas seguintes condições: 

 Iguais ou inferiores a $R XX de imediato nos agentes ou nas 

instalações da concessionária; 

 Superiores a $R XX e inferiores a $R YY: por transferência bancária nos 

agentes ou nas instalações da concessionária; 

 Iguais ou superiores a $R YY por transferência bancária, após 

identificação presencial nas instalações da concessionária 

CADUCIDADE DOS 

PRÉMIOS 

 O direito aos prémios caduca 90 dias após o sorteio dos números. 

 Os prémios não reclamados revertem a favor da SCML. 

BENEFICIÁRIOS 

INDIRETOS 

 Os resultados líquidos da exploração dos Jogos Sociais são distribuídos 

por um conjunto diversificado de entidades. 

 Prémios maiores Restantes prémios: variável por tipo de extração 

  1.º Prémio  4 Algarismos finais dos prémios maiores 

 

CATEGORIAS DE 

PRÉMIOS 

 2.º Prémio 

 3.º Prémio 

 3 Algarismos finais dos prémios maiores 

 2 Algarismos finais dos prémios maiores 

  4.º Prémio  Sequências de 2 algarismos 

   Terminação 

   Aproximações à terminação 

 

 

 

 

PROBABILIDADES DE 

 

ACERTO  

(ANTES DE INICIAR A  

  

 

 

 

 

FRAÇÕES 

PREMIADAS 

 
Tipo de extração 

Frações premiadas  

Quantidad
e 

% da 
Emissão 

Extrações Ordinárias 210.000 35,00% 

Extrações Especiais 234.000 39,00% 

Extrações Extraordinárias 228.000 38,00% 

 

Em média, uma em cada três frações é 

premiada! 

Tipo 
Probabilidade de acerto 

Numérica % 

1º Prémio 1/100.000 0,001% 

2º Prémio 1/100.000 0,001% 

3º Prémio 1/100.000 0,001% 

4º Prémio 1/100.000 0,001% 
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OUTROS PRODUTOS 

 

CONCORRENTES 
 Lotarias – Clássica e Instantânea 

 Apostas Mútuas – Euromilhões e M1lhão 

 Jogo ilegal – Rifas 

ALTERNATIVOS 
 Apostas Mútuas Desportivas – Totobola 

 Casinos Online 
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MARCA/PRODUTO TOTOBOLA 

LINHA Apostas Mútuas Desportivas (Toto / Sports Betting) 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

CONCEITO  Apostar através de prognósticos sobre resultados de jogos de Futebol. 

 

 

 

CONCURSOS, 

COMPETIÇÕES E 

PERÍODO DE 

JOGOS 

 Concursos normais, com periodicidade semanal, correspondendo cada 

concurso a uma jornada dos campeonatos de Futebol nacionais e/ou 

estrangeiros, contemplando jogos realizados durante o fim de semana 

(Sábado e Domingo). 

 Concursos extraordinários, efetuando-se pontualmente, para eventos 

internos as competições internacionais de Clubes e as competições 

internacionais de Selecções, com jogos realizados durante um período a 

definir caso a caso. 

 

 

 

PERÍODO DE 

REGISTO DAS 

APOSTAS 

 Nos concursos normais (semanais), o período de registo decorre do 

Domingo anterior até às 14:00 horas do Sábado em que decorre a jornada. 

 Nos concursos extraordinários, o período de registo poderá ser idêntico ao 

dos concursos normais (Extra Domingo) ou iniciar-se Quinta-feira (Extra 

Quinta) e terminar a meio da semana seguinte – Terça, Quarta ou Quinta- 

feira – até um limite horário a definir caso a caso. 

 

 

SUPORTE DAS 

APOSTAS 

 Aposta em bilhete específico, com marcação de cruzes, para ser lido nos 

terminais on-line existentes nos estabelecimentos dos Agentes; 

 Aposta manual directa no terminal on-line, realizada pelos Agentes, com 

os prognósticos indicados pelos Apostadores. 

 Aposta em área individualizada do portal da concessionária 

 

 

 

 

 

APOSTAS 

 2 a 10 apostas simples por bilhete, através de pares de apostas (o bilhete 

contém 10 conjuntos de apostas, correspondendo cada conjunto a 1 

aposta). 

 2 a 384 apostas múltiplas, através de duplas e triplas (a efectuar no 1.º 

conjunto de apostas, com sinalização do número de apostas na linha 

situada por baixo dos conjuntos de apostas, conforme indicado no verso 

do bilhete e no ponto desta ficha denominado “Tabela de Apostas 

Múltiplas”). 
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PROGNÓSTICOS 

 Os prognósticos são efetuados sobre os resultados no final do tempo 

regulamentar (90 minutos + descontos), ou sobre os resultados ao intervalo 

(45 minutos + descontos), se tal estiver explícito no elenco de jogos. 

 O elenco de jogos é constituído por: 

• 13 jogos com prognóstico de “1.X.2”, em que: 

 “1” representa a vitória da equipa visitada (derrota da equipa 

visitante); 

 “X” representa o empate entre as duas equipas; 

 “2” representa a derrota da equipa visitada (vitória da equipa 

visitante); 

Nota: estes prognósticos podem ser compostos por múltiplas – duplas e/ou 

triplas. 

• 1 jogo, denominado Super 14, com prognóstico de “0.1.M / 0.1.M”, sobre 

o número de golos marcado por cada uma das duas equipas (visitada / 

visitante), em que: 

 “0” representa zero golos marcados; 

 “1” representa um golo marcado; 

 “M” representa dois ou mais golos marcados; 

Nota: este prognóstico é simples, não admitindo múltiplas, e é único por 

bilhete, interagindo com todos os conjuntos "1.X.2" preenchidos no bilhete. 

  N.º de Prognósticos 

“1.X.2” 
N.º de 

Aposta

s 

 N.º de Prognósticos 

“1.X.2” 
N.º de 

Aposta

s 

 

Duplas Tripla

s 

Duplas Triplas 

1 - 2 6 - 64 

- 1 3 3 2 72 

2 - 4 - 4 81 

1 1 6 5 1 96 

3 - 8 2 3 108 

- 2 9 7 - 128 

2 1 12 4 2 144 

4 - 16 1 4 162 

1 2 18 6 1 192 
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  3 1 24  3 3 216  

- 3 27 - 5 243 

5 - 32 8 - 256 

2 2 36 5 2 288 

4 1 48 2 4 324 

1 3 54 7 1 384 
 

 

PREÇO 
 $R1 por aposta, com um mínimo de 2 apostas por bilhete  

 

COMISSÃO 

AGENTES  
 7% sobre as vendas. 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS 

RECEITAS 

 De acordo com o regulamento que vier a ser definido e as estimativas de 

receitas  

 

BENEFICIÁRI

OS 

INDIRETOS 

De acordo com o contrato de concessão que vier a ser estabelecido 

 

 

 

CATEGORIAS DE 

PRÉMIOS 

 O montante global destinado a prémios é distribuído da seguinte forma: 

Prémio do Super 14 (13+1 acertos) - 20% 

1. º Prémio (13 acertos) – 30% 

2. º Prémio (12 acertos) – 25% 

3. º Prémio (11 acertos) – 25% 

 Os premiados do Super 14 acumulam 2 prémios: o valor correspondente 

aos 13 acertos acrescido do valor correspondente ao Super 14. 

 

 

 

 

 

 

1.º PRÉMIO E 

JACKPOTS 

 

 A determinação dos Jackpots é feita da seguinte forma: 

• Nos concursos designados por “Normais”, os montantes adstritos ao 1.º 

prémio (13 acertos) e ao prémio “Super 14” (13+1 acertos), quando não 

escrutinados, acumulam para o prémio do “Super 14” do concurso 

Normal seguinte. 

• Nos concursos designados por “Extraordinários”, os referidos montantes 

quando não escrutinados, acumulam para o prémio do “Super 14” do 2.º 

concurso subsequente, seja ele “Normal” ou “Extraordinário”. 
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PROBABILIDADES 

DE 

ACERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: a probabilidade de obtenção de qualquer prémio, seja de que 

categoria for, é de 1 / 121.601. 

Nota importante: as probabilidades de acerto aqui apresentadas (com 

valores muito reduzidos) são calculadas com base em critérios estritamente 

matemáticos, não tendo em conta fatores subjectivos relacionados com a 

avaliação da capacidade das equipas/clubes que se defrontam nos jogos 

de Futebol que constituem os elencos dos concursos, nem têm sequer em 

conta o histórico de resultados dos jogos de Futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAVE DE 

RESULTADOS 

 Nos concursos normais (semanais), a chave de resultados completa é 

conhecida no Domingo à noite.

 Nos concursos extraordinários, a chave de resultados completa é 

conhecida no Domingo à noite (Extra Domingo) ou na Terça, Quarta ou 

Quinta-feira à noite (Extra Quinta).

 A chave de resultados é apurada em função dos resultados dos jogos que 

constituem o elenco de jogos, nomeadamente, dos resultados no final do 

tempo regulamentar (90 minutos + descontos), ou dos resultados ao 

intervalo (45 minutos + descontos), se tal estiver explícito no elenco de 

jogos.

 Se, por qualquer motivo, um ou mais jogos, após se terem iniciado, forem 

cancelados ou suspensos, e não forem retomados dentro do período de 

jogos do concurso, o resultado válido para efeitos de chave será o que se 

registar no momento da paragem.

 A chave de resultados é comunicada aos Apostadores através de cartazes 

existentes nos estabelecimentos dos Agentes, através de talões emitidos 

nos terminais on-line e através de comunicados de imprensa. 

OUTROS PRODUTOS 

COMPLEMENTARES  Joker, como add-on no bilhete de apostas. 

CONCORRENTES 
DIRETOS: Lotos- Totoloto e Euromilhões; 

INDIRETOS: Lotarias- Clássica, Popular e Instantânea. 

 Probabilidade de Acerto p/ 

Aposta 

 Acertos Numérica Percentual 

Prémio do Super 14 13+1 1 / 14.348.907 0,00000697% 

1.º Prémio 13 1 / 1.594.323 0,00006272% 

2.º Prémio 12 1 / 531.441 0,00018817% 

3.º Prémio 11 1 / 177.147 0,00056450% 
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MARCA/PRODUTO TOTOLOTO 

LINHA Apostas Mútuas (Lotto) 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

CONCEITO  Apostar através de prognósticos sobre números a sortear. 

CONCURSOS  2 sorteios por semana: à Quarta-feira e ao Sábado, pelas 20:30 horas. 

 

PERÍODO DE REG. 

DAS 

APOSTAS 

 Das 8:00 horas de Domingo até às 19:00 horas de Quarta-feira em que se 

efetua o sorteio. 

 Das 8:00 de Quinta-feira até às 19:00 horas de Sábado em que se efetua 

o sorteio. 

 

 

 

 

SUPORTE DAS 

APOSTAS 

 Aposta em bilhete específico, com marcação de cruzes, lido nos 

terminais on-line existentes nos estabelecimentos dos Agentes. 

 Aposta automática no terminal on-line dos Agentes, com escolha pelos 

Apostadores do número de apostas simples ou múltiplas, sendo emitidos 

prognósticos aleatórios pelo sistema. 

 Aposta manual direta no terminal on-line, realizada pelos Agentes, com 

os prognósticos indicados pelos Apostadores. 

 Aposta em área individualizada do portal da concessionária ; 

 Aposta via SMS. 

 

 

 

 

APOSTAS 

 1 a 10 apostas simples por boletim. 

 6 a 462 apostas múltiplas (a efetuar na 1.ª quadrícula de aposta, com 

sinalização do número de prognósticos/apostas na frente do boletim, na 

linha situada por baixo dos conjuntos de apostas, conforme possibilidades 

previstas no verso do boletim e no ponto desta ficha denominado “Tabela 

de Apostas Múltiplas”). 

 A aposta via SMS obedece a um script específico. 

 

 

PROGNÓSTICOS 

 Nas apostas simples, prognosticam-se 5 números entre "1" e "49" e 1 

“Número da Sorte” entre “1” e “13”. 

 Nas apostas múltiplas, e apenas na 1.ª quadrícula, prognosticam-se até 

11 números. 

 

TABELA DE 

APOSTAS 

MÚLTIPLAS 

 

 N.º de 

Prognósticos 

N.º de Apostas  

6 6 

7 21 

8 56 

http://www.jogossantacasa.pt/
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  9 126  

10 252 

11 462 

4* 45 

 

* O sistema de 4 prognósticos corresponde à combinação dos 4 números 

prognosticados com cada um dos restantes 45 do conjunto. 

 

 

SORTEIO 

 O sorteio realiza-se por extração de bolas de 2 esferas, sendo extraídas, 

da primeira tômbola, entre as 49 bolas nela inseridas, 5 bolas e da 

segunda esfera, entre as 13 bolas nela inseridas, 1 bola. 

 Os sorteios realizam-se à Quarta-feira e ao Sábado, entre as 20h:30, nos 

estúdios da SIC, sendo transmitidos pelas 22h00/23h00 no mesmo canal. 

 

PREÇO 
 90 Cêntimos por aposta, com um mínimo de 1 aposta por bilhete (prevê 

a tributação, em sede de Imposto de Selo à taxa de 4,5% - incluída no 

valor da aposta). 

COMISSÃO 

AGENTES 
 De acordo com o regulamento que vier a ser aprovado 

DISTRIBUIÇÃO DAS 

RECEITAS 

 De acordo com o regulamento que vier a ser definido 

BENEFICIÁRIOS 

NDIRETOS 

 De acordo com o regulamento e contrato de concessão que vier a ser 

definido 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DE 

PRÉMIOS 

 O montante global destinado a prémios é distribuído da seguinte forma: 

1. º Prémio (5/49 + 1/13 acertos) – 40,46% (Montante mínimo de € 

1.000.000) 

2. º Prémio (5/49 acertos) – 4,0% 

3. º Prémio (4/49 acertos) – 5,0% 

4. º Prémio (3/49 acertos) –  5,0% 

5.º Prémio (2/49 acertos) – 30,0% 

Número da Sorte (1/13 acertos) – 

15,54% 

 Ao acerto no “Número da Sorte” (1 acerto em 13), corresponderá a 

devolução do montante apostado no boletim desse concurso (com 

excepção do valor do Joker); 

 A categoria de prémio “Número da Sorte” é cumulativa com todas as 

outras. 

 Da importância para prémios 10 % destinam-se à criação e 

manutenção de um fundo que garante o valor mínimo de € 1 000 000 para o 1.º 

prémio e assegura, quando necessário, o direito ao pagamento dos prémios da 

categoria especial de prémios denominada “Número da Sorte” 
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1.º PRÉMIO E 

JACKPOTS 

 O montante mínimo para primeiro prémio nos sorteios do Totoloto é de 

$R 1 000 000.

 Se não existir nenhum apurado com o 1.º Prémio, o valor transita para o 

sorteio seguinte na mesma classe de prémio, facto que comercialmente

se denomina “Jackpot”. 

 

FUNDO DE 

RESERVA 

 Deve ser constituído um fundo de reserva no valor de $R 5.000.000, que 

permita garantir o montante mínimo para o primeiro prémio 

 

 

 

 

 

PROBABILIDADES 

DE 

ACERTO 

 Categorias de 

Prémios 

 

Prémios 

 

Combinaç

ões 

possíveis 

 

Probabili

da de 

de 

acerto 

 

Probabilid

ad e de 

acerto 

(%) 

 

 

Prémio

s 

Acertos 

Númer

os 

Nº 

Sorte 

1º 5 1 1 24.789.492 
1 em 

24.789.492 0,00000403

% 

 

2º 5 0 12 2.065.79

1 

1 em 
1.906.884 0,00004841

% 

 

3º 4 0 2.640 9.390 1 em 

8.668 

0,01064967

% 

 

4º 3 0 113.520 218 1 em 202 0,45793597

% 

 

5º 2 0 1.589.280 16 1 em 14 6,41110354

% 

 

Nº 

da 

Sort

e 

0 1 1.086.008 23 1 em 13 4,38092075

% 

 

Total 2.791.461  1 em 7   

 

 

 

RESULTADOS DOS 

CONCURSOS 

 Após o sorteio é efetuado o escrutínio de prémios do concurso, com 

início de pagamento no dia imediatamente seguinte e com 

caducidade de 90 dias;

 Os resultados dos concursos são comunicados aos Apostadores  através 

de cartazes existentes nos estabelecimentos dos Agentes, através de 

talões emitidos nos terminais on-line e através de comunicados de 

Imprensa. 

 


