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Introdução 
_______________________________________________________________ 

 

As loterias são jogos muito populares, no Brasil e no mundo. A ideia de 

que de uma hora para outra você possa ficar milionário, dependendo unicamente 

da sorte, alimenta os sonhos da maioria das pessoas.  

Neste texto, vou explicar o funcionamento das loterias, para que as 

pessoas que gostam de jogar façam isso de uma maneira mais inteligente. 

Loteria é um jogo e, como qualquer jogo, deve ser levado de maneira 

recreativa. Não se pode apostar vários milhares de reais pensando num retorno 

certo. Vale sempre lembrar: loteria não é investimento. 

Outro aspecto importante de ser lembrado: não existem números da sorte, 

números quentes, números bons ou ruins. Loteria é simplesmente um apanhado 

de bolinhas numeradas rodando em um globo.  

Nenhum tipo de especialista, matemático ou “guru” pode te dizer quais 

números vão sair. Quem faz isso pode ser considerado charlatão. Muitos desses 

“gurus” dizem que alguns jogos não podem sair porque tem chances de 1%, 

mas, para a Quina, que tem mais de 300 sorteios por ano, 1% significa 1 

resultado a cada 100 concursos, que não é algo tão impossível assim. Se 

realmente existissem táticas infalíveis para ganhar na loteria, todos esses 

especialistas iriam ser milionários e não precisariam vender livros ou softwares 

para ganhar dinheiro.  

Uma coisa importante de se falar é que se realmente houvesse vários 

jogos que não pudessem ser sorteados, a loteria não seria nem justa e nem 

dentro da lei, pois quem fizesse essas apostas teriam menos chances. O 

princípio básico é que as loterias não podem favorecer ninguém: todas as 

pessoas que jogam devem ter igualdade de chances. 

Nas loterias o que existem são algumas táticas que podem fazer os 

apostadores melhorarem suas situações em jogos em que as probabilidades são 

maiores.  

 Vamos exemplificar nas próximas páginas dicas comprovadas para você 

conseguir aumentar suas chances nas loterias. 
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1. Em vez de jogar diariamente, 
junte dinheiro para jogar tudo 
de uma vez em um só concurso 

_______________________________________________________________ 

 

Uma coisa que pode fazer toda a diferença é: em vez de jogar em todos 

os concursos, junte o dinheiro de todas essas apostas e jogue em um concurso 

só. 

  

Pense na Lotofácil como exemplo. Se você faz um jogo por concurso, 

você tem 1 chance em 3 milhões, aproximadamente, a cada concurso. Como há 

3 concursos por semana, se optar por apenas um deles e fizer 3 apostas, você 

gastará a mesma quantia, mas com 3 chances em 3 milhões, o que equivale a 1 

chance em 1 milhão! Já é um boa diferença, não é mesmo? 

  

Pegando a Quina como exemplo, sua chance de ganhar o prêmio principal 

é de 1 em 24 milhões, aproximadamente. Como há 6 sorteios semanais, se optar 

por um concurso por semana para fazer as 6 apostas, haverá 6 chances em 24 

milhões, o que equivale a 1 chance em 4 milhões. 

  

Mas lembre-se: não precisa ser necessariamente por semana, tem 

algumas loterias que tem prêmios maiores a cada 5 sorteios. São o caso da 

Mega-Sena e da Timemania, onde 22% de toda arrecadação da Mega-Sena e 

10% da Timemania, nos concursos de finais 1, 2, 3 e 4 vão para o próximo 

concurso de final 5 e os de finais 6, 7, 8, 9 vão para o próximo concurso de final 

0.  

 

Se você fizer jogos somente a cada 5 concursos, além de estar 

concorrendo a prêmios maiores, sua chance será 5 vezes maior. 
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2. Mais dezenas ou mais 
bilhetes: o que é melhor? 
_______________________________________________________________ 

 

Para quem gosta de fazer várias apostas ou jogar em bolões, uma opção 

fácil é anotar mais que o mínimo de dezenas no bilhete. Outra opção, geralmente 

quando várias pessoas apostam juntas, é de cada um fazer sua aposta individual 

e, depois, juntar todos os bilhetes e dividir a quantia, caso haja algum prêmio. 

  

Pode-se se pensar que elas são equivalentes, mas não são. Há uma 

diferença nas probabilidades.  

 

Vamos tomar a Mega-Sena de exemplo: qual seria a diferença de fazer 

várias apostas individuais ou uma aposta com mais que 6 dezenas? 

  

Uma aposta com 9 dezenas é equivalente a 84 apostas comuns, pois nela 

estão contidas todas as combinações de 6 números formadas pelos 9 números 

escolhidos. Nela também estão contidas 126 quinas e 126 quadras. 

  

Agora, uma aposta individual contém 1 sena, 6 quinas e 15 quadras. Se 

fizermos 84 apostas diferentes é só multiplicar esses números por 84. Portanto, 

teremos 84 senas, 504 quinas e 1.260 quadras. 

  

Isso acontece porque quando se aposta várias dezenas na Mega-Sena, 

essa aposta possui várias quinas e quadras repetidas. Por conta dessas 

repetições, você perde em probabilidade, mas terá uma vantagem, que é o 

chamado ganho multiplicado. 

  

Utilizando o exemplo da aposta com 9 dezenas, caso você acerte a sena, 

não ganhará somente a sena, mas também 18 quinas e 45 quadras. Ou seja, 

apostando com várias dezenas há vários prêmios embutidos, pois serão vários 

jogos premiados. 
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Todas as loterias possuem várias faixas de premiação. Se você está atrás 

de melhores chances de ser contemplado, opte por fazer vários jogos individuais. 

Se está atrás de prêmios maiores, faça apostas com mais dezenas. 

 

3. Jogar o mesmo jogo não 
aumenta suas chances 
_______________________________________________________________ 

 

Outra dúvida que surge sempre que alguém vai fazer uma aposta é: 

devemos jogar sempre os mesmos números em todos os concursos ou se 

podemos a cada concurso ficar mudando o nosso jogo? 

  

A resposta é: não há diferença. Porém, muitas pessoas insistem em fazer 

sempre o mesmo jogo, pois as chances de sair aumentam, não é mesmo? Afinal, 

uma hora ele vai ser sorteado. 

 

Ser sorteado pode até ser verdade, porém, não significa que as chances 

aumentam. Em ambos os casos há apenas uma única chance entre o total de 

jogos possíveis. 

  

Se um jogo não saiu até hoje, não significa que a chance de sair irá 

aumentar com o passar do tempo.  

 

Abaixo estão dois exemplos na Quina, que tiveram os mesmos números 

sorteados em concursos distintos. 
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E também em: 

 

 

Então, jogue do jeito que quiser, pois estará concorrendo com as 

mesmas chances. 
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4. Nem sempre a loteria que 
paga mais é a melhor para 
apostar 
_______________________________________________________________ 

 

No Brasil, há 10 modalidades de apostas oficiais em vigência: Mega-

Sena, Dupla Sena, Quina, Dia de Sorte, Lotofácil, Lotomania, Timemania, 

Lotogol, Loteca e Loteria Federal.  

 

Os prêmios costumam variar bastante entre elas, em termos de aspectos 

financeiros e também em probabilidades.  

 

Todas as loterias citadas não possuem apenas o prêmio principal como 

chamariz de suas premiações. Há também prêmios menores, para quem acerta 

menos palpites. 

 

Cada loteria tem probabilidades diferentes e preços de apostas diferentes. 

Muitas vezes uma maneira de aumentar suas chances é simplesmente mudando 

de uma loteria para outra.  

 

A Quina, por exemplo, é cerca de 2 vezes mais fácil do que a Mega-Sena. 

Como a aposta da Quina também custa menos do que a metade da Mega-Sena, 

só de mudar de uma para outra, com o mesmo dinheiro investido, você já teria 

mais que 4 vezes mais chances de ganhar uma bolada.  

 

Nas faixas principais, em um caso extremo, para ganhar na Lotofácil há 1 

chance em 3.268.760. Na Mega-Sena, a mais difícil das loterias da Caixa, a 

chance é de 1 em 50.063.860. Então é possível dizer que, comparativamente, é 

15 vezes mais difícil ganhar na Mega-Sena do que na Lotofácil.  

 

No aspecto monetário, um bilhete da Lotofácil tem custo de R$ 2,00 por 

aposta. Na Mega-Sena, o valor sobe para R$ 3,50. Cruzando os dados das 
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probabilidades com os valores pagos, é possível concluir que cada R$1,00 

investido na Lotofácil corresponde a quase R$ 27,00 na Mega-Sena. 

Para descobrir a loteria mais fácil, vamos utilizar um exemplo prático. 

Pegando um exemplo da Mega-Sena, vamos supor que o prêmio dessa 

modalidade esteja na casa dos R$ 30 milhões: 

• PRÊMIO: R$ 30 milhões 

• VALOR DA APOSTA: R$ 3,50 

• PROBABILIDADE: 1/50.063.860 

Então, utilizamos a seguinte fórmula: 

        PRÊMIO                            1 

______________     X   _______________ 

VALOR DA APOSTA     PROBABILIDADE 

Transformando em números, ficaria assim: 

   30.000.000                              1 

______________     X   _______________ 

          3,50                            50.063.860 

Com essa conta, chegaríamos ao valor de 0,17, que vamos batizar de 

Índice Doctor Lotto, para criar um ranking de loterias. Quanto maior esse valor 

no dia, a loteria possuirá um custo-benefício melhor. 

Para as outras loterias, basta considerar o preço, a probabilidade e o 

prêmio oferecido no dia, e, então, fazer uma lista com todas. 

Atualmente, a Lotofácil paga, inicialmente, R$ 2 milhões de saída. Uma 

grande curiosidade é: para a Mega-Sena compensar mais do que a Lotofácil, ela 

precisa estar com um prêmio acumulado em, no mínimo, R$ 46 milhões. 

Abaixo desse montante milionário, temos uma notícia: a Lotofácil continua 

sendo mais vantajosa. 
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Isso ocorre pois a Lotofácil possui uma probabilidade de 1/3.268.760 e 

custo por aposta de R$ 2,00, enquanto a Mega-Sena tem a probabilidade de 

1/50.063.860 e custo por aposta de R$ 3,50. 

5. Mudar de loteria pode 
aumentar suas chances 
_______________________________________________________________ 

 

Se perguntarmos para qualquer pessoa se ela prefere ganhar R$100 mil 

ou R$ 10 milhões, muito provavelmente ela fará a escolha pelo maior valor. 

Porém, se questionarmos se ela prefere ganhar R$ 100 mil em um jogo fácil ou 

R$ 10 milhões em um jogo difícil, a resposta poderá ser diferente.  

 

Comparando todas as modalidades de loterias e as suas faixas de 

premiações, veremos que as que oferecem prêmios mais altos são as mais 

difíceis de se ganhar. Abaixo há uma comparação entre as probabilidades e os 

prêmios médios oferecidos por algumas loterias federais. 

                                    

Nível de 

Dificuldade 

 
probabilidade 

(1 para)  
 

média do prêmio 
 

mais difícil 

Mega-Sena 50.063.860  R$ 28.000.000,00  
 

maior 

prêmio  
 

Timemania 26.472.637 R$ 3.400.000,00 

Quina 24.040.016  R$ 4.000.000,00 

Dupla Sena 15.890.700 R$ 3.500.000,00 

Lotomania 11.372.635 R$ 2.500.000,00 

mais fácil 

Lotofácil 3.268.760 R$ 800.000,00 
menor 

prêmio Dia de Sorte 2.629.575 R$ 750.000,00 
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É possível notar pela tabela que a Mega-Sena é cerca de 19 vezes mais 

difícil que o Dia de Sorte, mas seu prêmio é, em média, 37 vezes maior. Como o 

bilhete do Dia de Sorte é praticamente metade do preço da Mega-Sena, comprar 

1 bilhete de Dia de Sorte, equivale a comprar o dobro de 19 bilhetes da Mega-

Sena, ou seja, 38 bilhetes. 

 

Ao comparar as chances entre as loterias, você pode aumentar suas 

probabilidades simplesmente mudando de uma loteria para outra. O prêmio 

poderá até ser menor, mas suas chances aumentarão muito. 

 

Tudo dependerá de qual valor te deixará satisfeito na vida. 

 

6. A escolha da loteria faz a 
diferença na probabilidade de 
ganhar 
_______________________________________________________________ 

 

Sempre que alguém vai escrever um texto ou falar sobre loterias, é normal 

encontrar frases como essas: “A chance de ganhar o prêmio máximo na Mega-

Sena é de 1 em 50 milhões.”, “A chance de acertar 4 dezenas na Quina é de 1 

em 64 mil” ou “A chance de acertar 11 dezenas na Lotofácil é de 1 em 11”. 

 

Mas o que isso significa exatamente? Para dar um exemplo prático, 

vamos utilizar um dado com 6 lados. Aí perguntamos: qual a chance de tirarmos 

o número 3 nesse dado? 

 

 

A resposta é simples: como temos 6 lados e somente um deles é 

representado pelo número 3, a chance de sair esse número é de 1 em 6, correto? 
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E qual a chance de sair um número par? Como temos os números 2, 4 e 

6 em um total de 6 lados, então a probabilidade é a fração 3/6, que simplificando 

dá 1/2 ou também 1 para 2. 

  

Ainda no campo prático, podemos utilizar um baralho comum, que possui 

52 cartas. A chance de tirarmos o Ás de Espadas é de 1 em 52, correto? Já a 

chance de tirar qualquer Ás do baralho (4 Áses) é de 4/52, que simplificando dá 

1/13.   

 

  

Agora, como funciona nas loterias? Vamos calcular a chance do prêmio 

principal na Mega-Sena. Para isso, precisamos saber quantos jogos são 

possíveis de se fazer. 

 

A Mega-Sena tem 60 dezenas e são sorteadas 6 delas. Para calcular 

quantos jogos são possíveis de serem realizados, utiliza-se a fórmula da 

combinação que, nós, professores de matemática, lecionamos no Ensino Médio. 

O resultado é de 50.063.860 jogos. 

 

Isso significa que há essa quantidade de combinações de jogos possíveis 

na Mega-Sena. Logo, se você faz 1 jogo, sua chance é de 1/50.063.860. Em 

termos práticos, é como se existisse um baralho de mais de 50 milhões de cartas 

com apenas 1 carta premiada e você pudesse escolher só 1 para retirar.  

 

Se você faz 10 jogos sua chance é de 10/50.063.860 que é igual a 

1/5.006.386. Assim, é como se pudesse escolher 10 cartas para retirar. E assim 

por diante. 
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Portanto, escolher loterias como a Lotofácil, que tem um total de 

3.268.760 possibilidades, ou o Dia de Sorte, que tem um total de 2.629.575 

possibilidades, aumenta bastante suas chances em comparação com a Mega-

Sena. 

 

7. Jogar ou fugir de concursos 
especiais? 
 

No Brasil há 4 concursos especiais: Mega da Virada, Dupla Sena de 

Páscoa, Quina de São João e Lotofácil de Independência. Elas oferecem 

prêmios bem maiores, pois nelas estão acumuladas uma porcentagem da 

arrecadação de todo ano. 

  

Normalmente uma loteria tem só 2 ou 3 dias de arrecadação, mas, no 

caso dos concursos especiais, costuma haver mais de uma semana para que os 

valores dos prêmios cresçam, afinal os prêmios dependem diretamente da 

arrecadação das apostas. 

  

“Mas esses concursos são mais fáceis?”, você pode estar se 

perguntando. A resposta é que ele acaba sendo um pouco mais fácil, sim, pois 

caso não haja acertador no prêmio principal, o prêmio é transferido 

imediatamente para a outra faixa.  

 

Vamos tomar a Dupla Sena como exemplo: a chance de acertar a sena 

principal é de 1 para 16 milhões, aproximadamente, para cada aposta realizada. 

Portanto, quando você faz uma aposta, a chance de ganhar não muda. O que 

muda é a chance do prêmio ser sorteado. 

  

A ideia é a seguinte: se 8 milhões de pessoas apostam num concurso da 

Dupla Sena, mesmo supondo que todas fizeram apostas diferentes (o que não 
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podemos garantir) a chance do prêmio ser pago é próxima de 50%. Agora, se 20 

milhões de pessoas apostam, com certeza terão várias apostas repetidas e a 

chance do prêmio ser pago fica próxima de 100%. É por essa razão que esses 

concursos especiais possuem vários ganhadores. 

  

Porém, mesmo assim pode acontecer de ninguém acertar todos os 

números, o que já aconteceu na Dupla Sena de Páscoa de 2018. Neste caso o 

prêmio foi dividido entre os acertadores da quina, ou seja, quem acertou 5 

números. Por isso acaba sendo mais fácil, pois a chance de acertar 5 números 

na Dupla Sena é de 1 para 60 mil, aproximadamente. 

  

Então, a condição é: se alguém acertar o prêmio principal, as chances são 

as mesmas, mas se ninguém acertar o prêmio principal, a chance aumenta - e 

muito. 

  

Apesar das campanhas, o que algumas pessoas fazem é “fugir” delas. 

Mas por que elas fazem isso? Simples: porque elas querem ganhar sozinhas.  

 

Se todo mundo estiver apostando na Mega da Virada, por exemplo, então 

muito provavelmente haverá menos pessoas apostando na Quina ou na 

Lotomania. A chance de ganhar o prêmio é a mesma, mas se você faturar o 

prêmio principal, a chance de ganhar sozinho fica maior. 

 

8. Bolões valem muito a pena – 
e aumentam suas chances 

 

Esta é a maneira mais efetiva de aumentar suas chances em qualquer 

loteria. Bolão consiste em juntar as apostas de várias pessoas tudo em um só 

grupo e, caso alguma das apostas seja sorteada, todas as pessoas que fazem 

parte do bolão dividem o prêmio. 
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Digamos que 20 pessoas que trabalham juntas resolvem fazer um bolão. 

Cada uma faz sua aposta com seus números preferidos e uma das apostas é 

sorteada com um prêmio de R$ 40 milhões. Nesse caso cada um leva R$ 2 

milhões, o que é um ótimo prêmio. 

  

Mas todos têm que apostar a mesma quantia? A resposta é: não.  

 

O bolão funciona com cotas. Vamos supor que há 20 pessoas 

interessadas, mas 10 querem apostar R$ 5,00 e as 10 outras querem apostar 

R$ 10,00. 

  

Fixando a cota no valor menor de R$ 5,00, temos que quem apostou R$ 

5,00 terá 1 cota cada uma e quem apostou R$ 10,00 terá 2 cotas cada uma. 

Portanto o total de cotas será igual a 30. 

 

Agora, vamos imaginar que alguma das apostas tenha sido sorteada com 

um prêmio de R$ 60 milhões. Este prêmio será dividido por 30 cotas, apesar de 

termos 20 pessoas no bolão. 

 

As 10 pessoas que apostaram com 1 cota receberão 1/30 do prêmio, ou 

seja, R$ 2 milhões e as 10 pessoas que apostaram com 2 cotas receberão 2/30 

do prêmio, ou seja R$ 4 milhões. Nada mais justo: quem apostou com o dobro 

de dinheiro receberá o dobro do prêmio. 

  

E se eu não tenho um grupo de pessoas para apostar junto? 

  

Nesse caso você pode procurar alguns sites especializados, como o Sorte 

Online, que já organizam bolões e comprar quantas cotas você quiser. Se você 

comprou 3 cotas de um bolão de 20 cotas, você receberá 3/20 do prêmio. Ou 

seja, se o prêmio for de R$ 20 milhões, você receberá R$ 3 milhões. 

 

O Sorte Online é o líder nacional em loterias online. Com mais de 15 anos 

no mercado, possui alto grau de confiabilidade e já pagou mais de R$ 80 milhões 

em prêmios.  

https://www.sorteonline.com.br/?id=8802
https://www.sorteonline.com.br/?id=8802
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Se você quiser comprar um bolão e participar agora da sua loteria favorita 

para aumentar suas chances, basta clicar em um dos botões abaixo e será 

direcionado imediatamente para o site. 

 

  

       

 

 

Bolões são bem populares em empresas e familiares e eles realmente 

aumentam muito suas chances de ganhar na loteria por fazerem com que seu 

dinheiro seja aplicado em mais jogos. 

Considerações finais 
 

O principal é você saber o quanto gosta de jogar na loteria.  

 

Você gosta de torcer pelos seus números todos os dias pode ser mais 

importante do que realmente aumentar suas chances de 1 em 50 milhões para 

1 em 1 milhão. 

 

Para muitos, isso não importa tanto, o mais legal é o friozinho na barriga 

sempre ao conferir o bilhete. Afinal, essa é a graça do jogo. 

 

Jogue. Divirta-se. Ria quando errar e vibre quando acertar os números. 

Quem sabe você não acabe ficando rico no caminho, não é mesmo? 

 

Boas apostas! 

https://www.sorteonline.com.br/mega-sena?id=8798
https://www.sorteonline.com.br/lotofacil?id=8799
https://www.sorteonline.com.br/quina?id=8800
https://www.sorteonline.com.br/lotomania?id=8801
https://www.sorteonline.com.br/?id=8802

