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2 Introdução
Bf Bot Manager V3 é um software para trading automático ou manual e apostas na Betfair
Intercâmbio. O Software é aprovado e certificado pela Betfair, o que significa que passou por todos os
requisitos da Betfair e é uma solução oficial Betfair NG-API.
Para usar o software, você deve ter uma conta na Betfair. Se você não tem conta na Betfair, então
você pode criar uma usando o link abaixo e obter um bônus da Betfair:
http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=18688&bid=8298
Para rodar o software, você deve ter o sistema operacional Microsoft Windows. Net Framework
4.0 (todos os sistemas mais novos já tem), conexão de internet confiável e pelo menos 1GB de memória
RAM. Para o Software trabalhar o seu computador deve estar ligado e funcionando o tempo todo, ele não
pode hibernar ou ficar em stand by (dormindo). O computador também deve estar conectado à internet
o tempo todo.
Você pode usar o Bf Bot Manager V3 para carregar qualquer mercado da Betfair, colocar apostas
em Back ou Lay manualmente ou criar seu próprio bot/estratégia que irá automaticamente fazer as
apostas com suas próprias regras. Não há limite no número de estratégias que você pode criar. O único
limite é o poder do seu computador, velocidade da sua conexão com a Internet e limites da Betfair NGAPI. Computadores domésticos ou notebooks são na maioria dos casos boas opções para rodar o Bf Bot
Manager V3, mas se você está em movimento e deseja acessar seu bot em qualquer lugar então
recomendamos o uso da Tagadab VPS. Isto é explicado no seguinte artigo no nosso site:
http://www.bfbotmanager.com/cgi-bin/faq.pl?pid=16
Nos capítulos seguintes, vamos explicar as telas principais do Bf Bot Manager V3. Por favor leia
atentamente e se você tiver alguma dúvida depois disso, por favor entre em contato usando o formulário
em nosso web site.
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3 Principal
Esta aba é a página principal do Bf Bot Manager V3 (Home). Ela mostra informações básicas sobre
sua conta e oferece opções essenciais para controlar o software, como:
•
•
•
•
•
•

Saldo da conta
Opção para transferir dinheiro entre carteiras Principal/UK e AU
Nome da conta
Opção para atualizar os fundos
Botão para auto recarregar os mercados
Botão para alternar entre o modo real e simulação
Image 1

Na barra de status inferior, há opções para salvar a imagem do página principal, tempo em
funcionamento do software, detalhes sobre o número de solicitações feitas ao Betfair NG-API, link para o
status de serviços da Betfair e status de sua conexão de internet.

Image 2
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4 Eventos e Mercados
Aba Eventos e Mercados (Events & Markets) permite você carregar os Mercados da Betfair:
•
•
•

Usando os ícones de carregamento rápido para esportes e mercados específicos
Manualmente usando eventos e mercados da navegação em árvore
Automaticamente usando avançados filtros para carregamento dos mercados
Cada uma dessas opções será explicada detalhadamente nos capítulos seguintes.
Image 3

Mercados carregados aparecerão em “MARKETS”
Image 4

Mercados que são monitorados e que os preços estão sendo baixados terão células verdes ou
amarelas na coluna “Start Time”, onde o verde significa que o mercado está em jogo. A grade de mercados
pode ser usada para fazer apostas manuais nas seleções, ou para obter mais informações sobre seleções
e mercados.
Você pode clicar no botão na coluna "Show" para ver a lista de seleções e informações detalhadas
sobre elas.
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Clicando com o botão direito sobre o cabeçalho das células será exibido o Menu com o item
"Column Chooser" (Seletor de coluna) que permite a você adicionar ou remover colunas de cada grade e
personalizá-lo com suas próprias necessidades. Você também pode fazer a mesma coisa para as seleções
de exibição de grade.
Image 5

4.1 Carregamento Rápido dos Mercados
Botões de carregamento rápido são usados para carregar instantaneamente mercados específicos
de um esporte. Por exemplo, clique no botão Cavalos “Win” que irá carregar todos os mercados
“Win” disponíveis de corridas de cavalos. Ou clique no botão Futebol “Match Odds” e todos os
mercados “Match Odds” disponíveis de futebol serão carregados.
Image 6

Os botões de carga rápida irão carregar apenas os próximos 100 mercados para corrida de cavalos
/ galgos e os próximos 200 mercados de futebol e outros eventos. Para carregar mais mercados, você
deve usar as opções de carregamento automático avançado, clicando no botão “Auto load”.

4.2 Navegação em árvore
Navegação em árvore é usado pra carregar mercados manualmente. Isso é muito útil quando você
deseja apostar e fazer trading manualmente em alguns mercados. Exibição de árvore é o mesma
6
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que a navegação do site da Betfair. Você navega para o evento e clica no mercado que você deseja
adicionar na grade “MARKETS”. Depois que o mercado é adicionado no modo de exibição de grade,
você pode começar a colocar apostas manualmente ou criar uma de suas estratégias para fazer isso
por você.
Image 7
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4.3 Carregamento avançado de mercados
O carregamento avançado de mercados permite que você carregue os mercados que satisfazem
as condições específicas. Por exemplo, você pode carregar apenas as corridas de cavalos do Reino Unido
e Irlanda, ou você deseja carregar somente os mercados Match Odds da Barclays Premier League.
Você pode criar um número ilimitado de configurações de auto carregamento “Auto Load” que
carregarão mercados específicos, mas normalmente você não deve fazer muitas configurações de auto
carregamento (Vamos dizer que entre 3 e 5 configurações deve ser mais que suficiente para a maioria dos
usuários) onde cada “Auto Load” vai fazer seus próprios pedidos para a Betfair NG-API para carregar os
mercados.
Às vezes é melhor carregar todos os mercados e em seguida dentro de sua estratégia usar os
Filtros “Markets filter”, “Competitions filter” ou “Events” para permitir ou não que a estratégia aposte em
determinados mercados.
Apenas as configurações que são selecionadas na coluna "Select" serão executadas quando você
clicar em "Auto Load”.
Você também deve clicar no botão "Salvar" ou "Salvar e fechar" para salvar todas as
configurações.
Image 8

Quando criamos as configurações de Auto Load, você pode clicar no botão Previsão “Preview”
para ver uma lista parcial dos mercados que serão carregados. Isso exibe os 50 primeiros mercados que
satisfazem suas configurações do Auto Load. Esta visualização deve ajudá-lo a verificar se as configurações
estão funcionando como você quer.
As caixas de seleção de auto carregamento tem o botão Atualizar “Refresh” no lado direito.
Quando clicado, este botão “Refresh” usará as configurações de filtro existente para carregar apenas os
valores que estão disponíveis para configurações selecionadas. Por exemplo, Se você definir para carregar
os mercados para o próximo dia e clicar em atualizar, é possível que essa caixa de seleção fique vazia,
porque não há quaisquer tipos de mercados disponíveis dentro do próximo dia.
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Image 9
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5 Bots/Estratégias
Bots ou estratégias “Bots/Strategies” são um conjunto de configurações e condições que precisam
ser satisfeitas antes da aposta ser feita automaticamente. Cada conjunto de configurações é chamado de
Estratégia ou Bot e tem seu nome definido pelo usuário.
Todas as estratégias carregadas são exibidas na aba “BOTS/STRATEGIES” da tela principal. Por
padrão, existem várias estratégias de "Exemplo" que devem ajudá-lo a começar e entender como criar
suas próprias estratégias. Essas estratégias de exemplo não são rentáveis, elas são apenas alguns
exemplos.
Os controles para o gerenciamento das estratégias são exibidos na parte superior e permite
adicionar novas estratégias, duplicar as existentes, iniciar, reiniciar, pausar ou importar/exportar/excluir.
Image 10

Existem dois tipos de estratégias no Bf Bot Manager V3, que são:
•
•

Estratégias de usuário, que são criadas pelo usuário, com um conjunto de definições e condições;
Estratégia de apostas manuais que é usada para registrar e gerenciar todas as apostas efetuadas
manualmente pelo usuário usando os controles de grade ou escada;

5.1 User strategies
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Estratégias de usuário são criadas usando o botão Adicionar Novo “Add new” da aba Estratégias
“STRATEGIES”. Você pode criar muitas estratégias e se quiser, executá-las ao mesmo tempo. Cada
estratégia funciona individualmente e não tem efeito sobre as outras.
Estratégias são baseadas no “Multiple Strategies bot framework” do Bf Bot Manager V2. Para mais
detalhes sobre todo este mecanismo, você deve ler o manual do bot. O manual “Multiple Strategies bot”
está disponível na nossa página de ajuda:
http://www.bfbotmanager.com/cgi-bin/faq.pl

5.2 Estratégia de apostas manuais
Esta estratégia é adicionada por padrão e não pode ser removida. É usada para manter estatísticas
para todas as apostas efetuadas manualmente pelo usuário. O usuário pode fazer apostas manualmente
usando o controle de grade ou escada na aba Principal "Markets".
Graças a esta estratégia, o usuário pode filtrar por histórico de apostas e ver as estatísticas
somente para as apostas colocadas manualmente.
Image 11

5.2.1

Grade de apostas e negociação
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Todas as apostas colocadas manualmente pelo usuário, são consideradas apostas da estratégia
"Manual bets" e irão aparecer dentro de Apostas “bets” em “Manual Bets”.
Pra apostar por meio da grade na tela principal, você primeiro precisa abrir os detalhes do
mercado e ver as seleções. Então você clica com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna da
grade de seleções e escolhe exibir colunas "My price", "Stake", "Lay" e "Back".
Image 12

Primeiro defina o preço na coluna "My price". Você pode fazer isso clicando na célula do corredor
naquela coluna e inserindo seu preço ou você pode clicar em qualquer preço em outras células, por
exemplo, clicar em "Back" definirá esse preço para célula "My price".
Em seguida você define a stake e clica no botão Back ou Lay. A aposta será colocada e você pode
vê-la na seção "Apostas".
Valores padrão para essas colunas podem ser definidos, editando a estratégia de "Manual Bets".

5.2.2

Escada de apostas e negociação

Todas as apostas colocadas manualmente pelo usuário usando a Ladder na página principal de
"Markets" são consideradas apostas da estratégia "Manual Bets" e irão aparecer dentro de "Apostas" guia
de estratégia "Manual Bets".
Controle de escada “Ladder” pode ser exibido clicando no botão na coluna "Ladder" para cada
seleção. Depois os preços para a seleção irão aparecer na “Ladder” do lado direito.
12
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Ladder é usada para colocação de aposta com um clique com stake pré-definida. Clique na coluna
azul para apostas em Back e clique na coluna rosa pra apostas em Lay. Valor e outras opções para apostas
podem ser definidas usando as configurações acima da Ladder.
Apostas não correspondidas aparecerão nas colunas brancas e você pode cancelar
simplesmente clicando nas células brancas onde aparecem as stakes.
Image 13

5.3 Exportar/importar minhas seleções/Tips
Criar uma lista com suas seleções pode ser feito rapidamente usando a coluna de "My S." que
está disponível no lado esquerdo de cada nome de seleção. Como é exibido na imagem abaixo.
Image 14
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As seleções escolhidas aparecerão na coluna de mercados "My selections". Assim, quando você
fechar a grade de seleções você será capaz de ver para cada mercado os nomes das seleções que você
escolheu.
Você pode facilmente criar estratégia básica com a condição de seleção "Apostar apenas em meus
favoritos" que vai apostar apenas nas seleções que você escolheu, usando a coluna "My S.". Sua estratégia
pode conter todas as outras regras e planos de staking que você quiser.

5.3.1

Exportar minhas seleções

Depois de ter feito a lista de suas seleções você pode escolher a opção para exportar as seleções
para arquivo CSV (valores separados por vírgulas). Dessa forma você pode sair do software e importar as
seleções na próxima vez você iniciá-lo, ou você pode compartilhar arquivos com seus amigos ou outros
usuários do software.
Image 15

Ao exportar seleções, será solicitado o nome do Tipster. Isso é útil se você deseja compartilhar o
arquivo com outras pessoas, como eles vão saber quem fez as seleções no caso de múltiplos arquivos.
Se você não quiser especificar seu nome de "Tipster", deixe este campo em branco.
Image 16
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Depois dê selecionar o arquivo com as seleções, clique no botão salvar “Save”.
Ao lado, fazendo uma lista básica de seleções, você também pode especificar a sequência de
dados para suas seleções que serão exportadas:
•
•
•
•
•

Back – para usar aposta em Back
Lay – para usar aposta em Lay
Min price – apenas colocar aposta se a seleção tem preço maior do que o preço mínimo
Max price – apenas colocar aposta se a seleção tem preço abaixo do que o preço máximo
Stake – valor da aposta para ser colocado na seleção
Image 17

Se você não especificar esses outros valores, os valores padrão serão exportados para o arquivo.
Valores padrão podem ser definidos no formulário de configurações da estratégia. Como está a seguir:
Image 18

Você pode também criar manualmente um arquivo com suas seleções e especificar apenas
informações básicas como nome e mercado, tipo de seleção (vitória, lugar, tempo, probabilidades etc.).
Aqui está um exemplo de um arquivo CSV para 3 seleções que podem ser importados com êxito:
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Image 19

5.3.2

Importar minhas seleções

A funcionalidade de importação permite que você importe o arquivo CSV com lista de seleções
para apostar. Você pode importar o arquivo CSV que foi exportado usando a funcionalidade de exportação
do V3 "My S." ou qualquer outro arquivo CSV que satisfaça as regras mínimas para encontrar seleções
corretas.
Image 20

Arquivo de importação pode ter várias colunas com dados, mas apenas dois são necessárias
(SelectionId ou SelectionName):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provider – (opcional) nome do Tipster
Handicap – (opcional) Betfair seleção handicap (padrão 0)
SelectionId – Identificação de seleção Betfair, isto deve ser especificado, a menos que você tenha
especificado o SelectionName
MarketId – (opcional) Identificação de mercado Betfair
EventId – (opcional) Id do evento Betfair
SelectionName – Nome de seleção Betfair, isto deve ser especificado, a menos que você tenha
especificado SelectionId
MarketName – (opcional) Nome de mercado Betfair
EventName – (opcional) Nome do evento Betfair
MarketType – (opcional) Tipo de Mercado, por ex: WIN, PLACE, FORECAST, MATCH_ODDS etc.
StartTime – (opcional) tempo universal quando este mercado começa
BetType – (opcional) tipo de aposta BACK ou LAY
16
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•
•
•
•
•

Size – (opcional) valor da aposta para esta seleção
Points – (opcional) número de pontos para apostar na seleção (requer Level/Initial stake para
apostar na sua estratégia)
MinPrice – (opcional) preço mínimo no qual as apostas podem ser colocadas na seleção
MaxPrice – (opcional) preço máximo no qual as apostas podem ser colocadas na seleção
BSP – (opcional) valor verdadeiro/falso indica se a aposta deve ser no preço inicial da Betfair

Arquivo CSV deve conter dados mínimos da Betfair, Identificação da seleção ou nome de seleção
da Betfair. Um esses parâmetros deve estar presente no arquivo CSV para a estratégia ser capaz de
encontrar a seleção corretamente. Se você não especificar nenhum desses, então a Tip não será
importada.
Para eliminar quaisquer erros quando encontrar sua seleção, é recomendável especificar o tipo
de mercado (WIN/PLACE/FORECAST/MATCH_ODDS etc.). Para eventos de futebol você também deve
especificar o nome do evento para garantir que as apostas são colocadas na correspondência correta.
Aqui está um exemplo de arquivo CSV válido com todas as colunas adicionadas.
Image 21

Todas as dicas importadas podem ser vistas em forma em "Manage Tips".
Image 22

Manage tips permite a você importar um novo arquivo CSV ou baixar o arquivo de Tips CSV de
um endereço web. Você também pode selecionar as Tips individualmente ou todas as importadas e
excluí-las.
Não é possível editar Tips neste formulário, mas você pode definir suas próprias configurações
para cada estratégia que vai apostar em Tips importadas. Para a estratégia apostar em Tips importadas
17
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você deve usar regra de stake " Bet on imported selections/tips ". Para obter detalhes sobre essa regra,
consulte o manual “Multiple Strategies bot and V3”.

6 Histórico
Aba histórico “History” é utilizada para detalhes de todas as apostas colocadas por todas as
estratégias e resultados para todos os mercados que foram carregados e monitorados pelo software.
Por padrão, histórico de apostas e resultados é salvo por 30 dias. Se você deseja salvar um
histórico maior, então, você deve usar a opção de exportação e exportar o histórico para um arquivo CSV
para que você possa carregá-lo para o Excel e analisá-lo ainda mais ou mesclá-lo com outros arquivos de
histórico que você tem. O histórico não pode ser salvo por períodos mais longos pelo bot porque ele ficaria
devagar como a quantidade de dados aumentando ao longo do tempo.
Image 23

Histórico suporta filtros que podem ser vistos na parte de baixo. Você pode editar os filtros ou
adicionar novos filtros clicando com o botão direito sobre os cabeçalhos de coluna. Você também pode
usar "Editor de filtro" e criar seus próprios filtros complexos para encontrar registros que você está
procurando.
Clicando em cada coluna você irá classificar dados do histórico por essa coluna. Na célula de
cabeçalho de coluna, você também pode clicar no pequeno ícone de filtro que lhe permitirá filtrar linhas
por um dos valores que aparecem na coluna. Este é um recurso muito poderoso que permite que você
localize rapidamente os registros que você está procurando e para analisar o histórico de apostas.
Você também pode usar "Auto filtro de linha" (Auto Filter Row) para registros de filtro enquanto
você digita e a grade irá listar apenas registros para o qual o valor da coluna começa com texto digitado.
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Image 24

6.1 Apostas
Histórico de apostas salva todas as apostas colocadas pelo Bf Bot Manager V3 e também todas as
outras informações importantes sobre as apostas, por exemplo, nome e detalhes da estratégia que
apostou, recuperação de perdas, informações sobre o mercado, posição favorita, valor negociado etc..
Por padrão, somente algumas das colunas do histórico são exibidas. Se você deseja exibir todos
os outros detalhes então clique com o botão direito no cabeçalho da coluna, em seguida, em "Seletor de
coluna" e escolher as colunas (Column chooser) que você deseja exibir.

6.2 Resultados
O Histórico de resultados salva informações básicas de cada mercado, os vencedores e os preços
dos vencedores. Como em Apostas, Histórico de resultados tem funcionalidades de filtragem, classificação
e exportação.
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7 Ferramentas e configurações
A aba Ferramentas e configurações permitirá a você personalizar o comportamento e aparência
do software de acordo com as suas necessidades. Essas configurações podem ter grande efeito no
funcionamento do software, então tenha cuidado!
As configurações gerais (General settings) permitem que você defina a sua Comissão da Betfair
para que as estratégias possam trabalhar com mais precisão, ocultar seus dados na tela principal, definir
notificações e controlar como o histórico e outros detalhes são salvos.
Monitoramento de mercado (monitoring settings) controla as configurações do mercado e na
maioria dos casos você nunca precisará mudá-las, mas se fizer, então por favor leia primeiro este artigo
que explica as configurações:
http://www.bfbotmanager.com/cgi-bin/faq.pl?pid=9
As configurações de estilo do aplicativo (Application style) controlam o layout e aparência do
aplicativo. São muito úteis se você prefere um tema escuro ou claro pra ser usado pelo software.
Arquivo de log deve ser usado em caso de quaisquer problemas. Geralmente isso é solicitado pela
equipe de suporte para ajudar a resolver quaisquer problemas que você possa ter.
Image 25
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8 Ajuda
Na aba Ajuda (Help) você encontrará opções que o levará às nossas páginas da web, para o
fórum, artigos, manuais e tutoriais em vídeo.
Você também pode verificar a sua licença de uso, data de expiração e opção para renovação da
licença, o que é muito importante, pois o software pode parar de trabalhar se sua licença expirar.
Também há opções para verificar a atualização e informações sobre a versão do software que
você está usando.
Image 26
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9 Recursos
Abra conta na Betfair e receba um bónus
http://ads.betfair.com/redirect.aspx?pid=18688&bid=8298
Página de FAQ no nosso site
http://www.bfbotmanager.com/cgi-bin/faq.pl
Comprar as chaves de licença
http://www.bfbotmanager.com/cgi-bin/buy.pl
Fórum para discutir estratégias
http://www.bfbotmanager.com/phpbb3/index.php
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