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Prefácio
O conteúdo desse relatório é o resultado da colaboração entre a H2 Gambling Capital e a International Betting
Integrity Association (IBIA) a fim de examinar uma série de modelos regulatórios para as apostas do mundo inteiro
e para avaliar os pontos fortes e fracos desses mercados. Vinte localidades foram escolhidas para representar
estruturas regulatórias para apostas, pelos seis continentes, cobrindo diferentes modelos de licenciamento.
Também foi considerada a necessidade de restrições eficazes em produtos de apostas, em adição ao custo de
manipulação de resultados para o setor regulamentado de apostas em todo o mundo.
O resultado é o primeiro do tipo, portanto o estudo pode ser justificado como inédito. Os produtos de apostas e a
avaliação de integridade são baseados no mais detalhado e extenso acervo de informações de mercado que já foi
reunido. O processo considerou os produtos de apostas e os dados de mercado de muitas das principais
operadoras regulamentadas de apostas esportivas, representando quase 50% de todo o comércio online de
apostas mundiais e abrangendo $137 bilhões em volume de negócios. Os dados de apostas suspeitos desses
mesmos operadores que alimentam o maior sistema integrado de contas de clientes do mundo, controlado pela
IBIA, também foram analisados.
O conteúdo resultante desse relatório fornece uma análise jamais vista da demanda de consumidores globais, dos
riscos de integridade e das práticas regulatórias. A avaliação de vários modelos regulatórios, em operação
mundialmente, tem determinado as principais facetas que são as mais prováveis de gerar um mercado de apostas
de sucesso e bem regulamentado, sustentado por uma base de avaliação de mercado jurisdicional.
Está claro que o apetite do consumidor por produtos e serviços de apostas continuará a crescer com a contínua
globalização do esporte e do advento de novas competições; o interesse por esportes locais também irá crescer.
É previsto que o resultado do mercado regulamentado de apostas online e física cresça de $ 74 bilhões em ganhos
brutos (de $ 490 bilhões de volume de negócios), em 2019, para $ 106 bilhões (de $ 770 bilhões de volume de
negócios) em 2025.
Ainda que o tamanho e o crescimento do mercado não regulamentado de apostas não possa ser avaliado de
forma precisa, o impacto adverso é claro, e isso continuará a representar um perigo para os consumidores e para
a integridade dos eventos esportivos. Esse relatório é, em parte, uma tentativa de estabelecer meios efetivos de
encaminhar os consumidores para as operadoras regulamentadas e de combater os desafios representados pelo
setor não regulamentado.
Um agradecimento especial deve ir para as muitas operadoras regulamentadas de apostas, membros do IBIA,
que forneceram informações comerciais confidenciais para esse estudo, e que permitiram considerações
aprofundadas sobre problemas de integridade e regulamentação, resultando em conclusões baseadas em
evidências. Um estudo dessa natureza não seria possível sem a participação ativa e comprometida dessas
operadoras regulamentadas.
O apoio das associações comerciais de apostas nesse projeto, a saber, Betting and Gaming Council (BGC),
Netherlands Online Gambling Association (NOGA), Swedish Trade Association for Online Gambling (BOS),
Spanish Online Gambling Trade Association (Jdigital) e a European Gaming and Betting Association (EGBA),
também foram de grande ajuda na elaboração desse relatório.

Khalid Ali
CEO da IBIA

David Henwood
Diretor da H2
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Introdução
A H2 Gambling Capital foi encarregada pela International Betting Integrity Association (IBIA) e seus parceiros, o
Betting and Gaming Council (BGC), Netherlands Online Gambling Association (NOGA), Swedish Trade
Association for Online Gambling (BOS), Spanish Online Gambling Trade Association (Jdigital) e a European
Gaming and Betting Association (EGBA) a:

a) Avaliar os pontos fortes e fracos das muitas estruturas regulatórias e fiscais de apostas esportivas em
estabelecimentos físicos e online em operação mundialmente.
b) Avaliar a necessidade de restrições eficazes em produtos de apostas e o custo das manipulações de resultado
para o setor regulamentado.
c) Identificar uma solução para o “mercado de apostas ideal” que englobe os melhores modelos de práticas em
áreas como regulação, tributação e captação de consumidores.
A análise foi conduzida durante o final de 2020 e o início de 2021, e incluiu uma ampla fonte de dados,
principalmente dos dados do mercado global de apostas da H2 e dos dados de integridade e do mercado global
de apostas da IBIA e de seus membros. O resultado da avaliação e recomendações foram estabelecidos nesse
relatório e fornecem uma avaliação do critério central necessário para um mercado de apostas ideal, de uma
perspectiva regulatória e fiscal.
Todos os dados do mercado de apostas e da captação de consumidores são da H2, a menos que outro seja
indicado, e foram corrigidos durante a elaboração. A H2 utiliza o ganho bruto (apostas menos o prêmio) e US$
dólar nesse relatório a menos que outro seja indicado. Onde dólares e euros são ambos mostrados, uma taxa de
câmbio de 0,84 euro para dólar será utilizada. Embora a H2 é da opinião de que as conclusões e suposições da
análise aqui mostradas são razoáveis no momento de sua formulação, nenhuma responsabilidade sobre a
precisão ou completude dos dados e informações fornecidas é dada. O relatório foi publicado em junho de 2021.

H2 Gambling Capital
A H2, uma empresa global de análises, sediada no Reino Unido, é amplamente reconhecida como autoridade
líder independente quanto a dados de mercado e inteligência no setor de jogos. A inteligência gerada pelo modelo
de previsão setorial da H2 tem se tornado a fonte mais citada do setor em relatórios empresariais publicados,
documentos de transação e notas de analistas de venda, assim como na mídia do comércio/ negócio. Seu banco
de dados cobre mais de 230 mercados mundiais, cerca de 2 milhões de pontos de dados e previsões de 5 anos,
atualmente até 2026e.
www.h2gc.com

International Betting Integrity Association
A International Betting Integrity Association (IBIA), anteriormente conhecida como ESSA, é a voz líder global em
integridade para o setor de apostas. Sua plataforma de alerta e monitoramento é uma arma anticorrupção
altamente efetiva, que detecta e relata atividades suspeitas nos mercados de apostas de seus membros. A
associação tem uma parceria duradoura de compartilhamento de informações com os principais reguladores de
esportes e jogos, para utilizar seus dados e reprimir a corrupção. Isso representa o setor em fóruns de discussão
de políticas transnacionais de alto nível.
www.ibia.bet
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Conselho de Apostas e Jogos
O Betting and Gaming Council (BGC) é o organismo de normalização que representa o setor regulamentado de
jogos e apostas, incluindo os cassinos, casa de apostas e operadores online. A associação da BGC tem quase
100 empresas, incluindo a maioria das grandes operadoras de apostas mundiais e fornecedores de software. Eles
fornecem serviços regulamentados de apostas online para dez milhões de consumidores.
www.bettingandgamingcouncil.com

Netherlands Online Gambling Association
A Netherlands Online Gambling Association (NOGA) é a associação do setor e defensora das empresas de
apostas online que estão comprometidas com a segurança, responsabilidade e ofertas online atrativas nos Países
Baixos. A NOGA promove diálogo construtivo e trabalha em cooperação e consultoria com o governo dos Países
Baixos e outros protagonistas para alcançar uma estrutura legislativa apropriada que forneça um sistema
licenciado aberto no qual o consumidor está protegido e a integridade do mercado assegurada.
www.no-ga.nl

Swedish Trade Association for Online Gambling
A Swedish Trade Association for Online Gambling, Branschföreningen för Onlinespel (BOS), representa mais de
20 empresas de apostas B2C e desenvolvedores de jogos B2B que operam no mercado sueco. Todas as
empresas que são membros da BOS devem ter uma licença sueca. A BOS trabalha por um mercado de apostas
seguro caracterizado por uma forte proteção ao consumidor na qual todas as empresas de apostas têm direitos e
responsabilidades iguais.
www.bos.nu

Spanish Online Gambling Trade Association
A Jdigital é uma associação sem fins lucrativos cujo objetivo principal é promover atividades de apostas online
responsáveis. A Jdigital trabalha para alcançar uma regulação competitiva e balanceada que ofereça um mercado
online aberto seguro. A associação procura proteger os interesses dos consumidores e das operadoras de
apostas, assegurando que as operadoras cumpram com suas obrigações. A Jdigital, atualmente, representa mais
de 80% das operadoras online licenciadas na Espanha, juntos com plataformas de pagamento e outros setores
relacionados.
www.jdigital.es

European Gaming and Betting Association
A European Gaming and Betting Association (EGBA) localizada em Bruxelas, é uma associação comercial que
representa as principais operadoras online oficializadas, licenciadas e regulamentadas dentro da UE. A EGBA
trabalha juntamente com as autoridades regulatórias nacionais e da UE e com outras partes interessadas em um
mercado de apostas online bem regulado e bem direcionado, que ofereça uma proteção de alto nível aos
consumidores e leve em conta as realidades da internet e da demanda dos consumidores online.
www.egba.eu
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Avaliação de mercado ideal:
Jurisdições Selecionadas

Importante: Os segmentos representam os cinco critérios de avaliação (regulação, tributação, produto, integridade,
anúncio) e pontuações.

+80 pts
(mercado atrativo)

+70 pts
(moderado a desafiador)

menos que 70 pts
(muito desafiador e/ou pouco

Grã-Bretanha

91 pts

Regulação robusta, custos operacionais moderados e tributação. Representa uma das primeiras partes da legislação de jogos online e
permanece como um dos melhores exemplos de regulação ao redor do mundo. Previsto para manter altos números de operadoras e ín dice
de captação.

Malta

88 pts

A princípio é um hub de operações internacional. Ampla variedade de produtos de apostas permitida e medidas de integridade recentemente
reforçadas. Imposto atrativo, incluindo um potencial significativo para redução de impostos corporativos. Continuará a atrair operadoras.

Dinamarca

86 pts

Com uma estrutura regulatória robusta, mas equilibrada, estabeleceu um dos mercados mais bem sucedidos na Europa. Todavia, o
afastamento do imposto GGR moderado é negativo e, como foi concedido pelo governo, é provável que caia a captação onshore.

Nevada

85 pts

Regulamentação bem sucedida e bem estabelecida. O custo inicial do licenciamento é bem considerável, mas mitigado por um imposto GGR
extremamente atrativo e por uma vasta oferta de produtos. A obrigatoriedade de mostrar a identificação dentro dos estabelecimentos físicos,
antes de iniciar as apostas online, está ultrapassada.

Suécia

83 pts

Mercado positivo na abertura inicial, com uma regulação boa e equilíbrio fiscal, atraindo um número significativo de operadoras. A falta de
uma orientação clara resulta em multas sendo impostas e restrições a novos produtos são negativas.

Nova Jersey

82 pts

Fundamental na revogação do PASPA e postura progressista sobre regulamentação. Boa base de imposto GGR e forte na integridade .
Rejeição ao mandato de dados esportivos e à taxa de integridade. Vincular licenças online com os estabelecimentos físicos pode restringir o
potencial do mercado.
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Espanha

79 pts

Uma estrutura fiscal e regulatória relativamente positiva atraindo um considerável número de operadoras com uma captação onshore crescente.
Isto, talvez, possa ser prejudicado pela restrição rigorosa a anúncios, levando a uma visão de mercado reduzida e receitas tributáveis.

Itália

77 pts

Mercado bem estabelecido que, por meio de uma estrutura ampla e equilibrada de ofertas para o consumidor, tem reduzido progressivamente
o número de consumidores apostando fora do país. Rigidez excessiva nas restrições a anúncios que pode inverter a tendência de captação
onshore positiva.

Holanda

77 pts

Licenças online ilimitadas e foco regulamentar forte na proteção do jogador, muito provável que atraia um número considerável de operadoras.
No entanto, o contínuo monopólio de estabelecimentos físicos somado ao imposto GGR online alto e restrições de produto, possivelmente,
vão impactar a captação.

Alemanha

76 pts

A tão aguardada regulamentação de um dos maiores mercados da Europa, imediatamente atraindo licenciados. Contudo, o imposto s obre
volume de negócios e as restrições às apostas ao vivo podem causar problemas na captação de consumidores, dificultando a fiscalização
regulatória e o retorno fiscal.

Colômbia

76 pts

Um mercado online emergente com um imposto GGR moderado e uma ampla oferta de produtos demonstra que a Colômbia está mais
propensa a atrair o interesse das operadoras internacionais. Poderia se beneficiar do contínuo reforço da estrutura, principa lmente na
integridade das apostas.

França

72 pts

Um quadro regulatório robusto e uma forte integridade das apostas. Uma carga tributária alta, restrições nas ofertas de produtos de apostas,
limitação nos produtos adicionais devido ao monopólio de estabelecimentos físicos. Um mercado não atraente com um baixo númer o de
operadoras online licenciadas.

Polônia

72 pts

Licenças ilimitadas para apostas físicas e online e sem restrições a tipos de apostas. Contudo, o imposto oneroso sobre volume de negócios
e o direito sobre as apostas esportivas contribuíram para o número relativamente baixo de licenças e impactou na captação de consumidores.

Quênia

71 pts

A capacidade de ofertar um vasto catálogo de apostas e um imposto GGR atrativo são prejudicados por outras cargas tributárias,
licenciamento caro, falta de jogo responsável e medidas de integridade. Problemas com a estabilidade do mercado também repres entam
desafios para o investimento de operadoras internacionais.
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México

70 pts

Licenças ilimitadas, vasta oferta de produtos de apostas e capacidade de anunciar os serviços de apostas é atrativo. Porém, a legislação é
ultrapassada e focada principalmente em apostas físicas, com uma carga tributária relativamente alta e falta de medidas de in tegridade de
mercado.

Austrália

69 pts

Estrutura fragmentada entre estados e o governo federal, com restrições às apostas online ao vivo. Imposto GGR razoável, mas os impostos
sobre os esportivos aumenta a carga tributária, resultando em um baixo número de operadoras e uma captação offshore alta.

Portugal

68 pts

O alto imposto sobre o volume de negócios faz de Portugal um mercado não atrativo, com um número baixo de operadoras online licenciadas
e um monopólio de estabelecimentos físicos. É improvável que atraia muitas novas operadoras e um considerável direcionamento dos
jogadores para fora do país deverá continuar.

Argentina

61 pts

Apostas no varejo disponíveis e algumas licenças online regionais estão surgindo. Um mercado fragmentado, disponibilidade de licenças
online limitada e a falta de medidas de integridade são um desafio, mas operadoras locais e estrangeiras estão mostrando inte resse no
potencial do mercado.

Canadá

47 pts

A anulação da proibição federal sobre apostas esportivas únicas e a província de Ontário sinalizando que licenças online serão
disponibilizadas para operadoras privadas são positivas. Contudo, desafios sobre a integridade e monopólios regionais ainda p ermanecem,
com um offshore desafiador que provavelmente irá continuar.

Índia

9 pts

Embora as apostas sejam difundidas em toda Índia, elas são proibidas e por isso não são licenciadas nem regulamentadas. Prote ção ao
jogador e uma fiscalização de mercado não existem, assim como o retorno fiscal. O mercado não regulamentado e a criminalidade relacionada
continuarão a crescer.
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Sumário Executivo
O mercado regulamentado global gerou $ 74 bilhões de ganho bruto em 2019 (de $ 490 bilhões em volume de
negócios), e está previsto para crescer até $ 106 bilhões (de $ 770 bilhões em volume de negócios) em 2025.
Esse relatório examina os pontos fortes e fracos de várias estruturas regulatórias e fiscais, para apostas físicas e
online atualmente em operação ao redor do mundo. Também fornece uma avaliação da disponibilidade dos
produtos de apostas e a manipulação de resultado relacionada, incluindo seu custo para se regulamentar o setor.
Essa avaliação independente foi comissionada para identificar as soluções de um mercado de apostas ideal, que
englobe os melhores modelos de práticas mundiais.

Avaliação de mercado regulatório
Cinco critérios principais: regulamentação, tributação, produtos, integridade e anúncio foram identificados como
os pilares de uma estrutura de mercado regulatório de sucesso para apostas físicas e online (interativa/remota).
Foi atribuído a cada um, uma pontuação quantificável e utilizada como referência para avaliar a estrutura
predominante, em um seleto número de jurisdições ao redor do mundo. Esse estudo de avaliação de vários
modelos regulatórios em operação mundialmente determinou os seguintes fatores, que são os mais favoráveis
para gerar um mercado de apostas bem regulamentado e de sucesso.

Os dez pilares de um mercado de apostas ideal

1

Apostas disponíveis por
canais físicos e online

6

Sem tributação onerosa adicional

2

Número de licenças máximas de
mercado ou ilimitadas

7

Ampla oferta de produtos por vários
canais: odds fixas, bolão

3

Taxas de Licenciamento que reflitam
os custos regulatórios

8

Ampla oferta de produtos de apostas
permitidas: sem restrições
significativas

4

Medidas fortes de proteção a
jogadores, mas práticas

9

Protocolos de integridade nas apostas

5

Faixa de tributação de apostas
de 15 - 20% GGR

10

Anúncios equilibrados e parâmetros de
patrocínio
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A disponibilidade de apostas e o custo da manipulação de resultados
Esse estudo utiliza um extenso conjunto de dados de mercado de operadoras regulamentadas de apostas
mundiais e dados de alerta de operadoras representando $ 137 bilhões (€115 bilhões) do volume de negócio anual
de apostas mundiais. A divisão detalhada entre esportes, e por diferentes mercados de apostas, é de um nível de
detalhamento nunca visto antes. A avaliação dos dados levou aos resultados principais, que seguem:

Dos 650.000 eventos esportivos oferecidos pelas operadoras nesse estudo, 99,96% não
tiveram problemas de integridade. Isto se traduz em 1 alerta de aposta para cada 2.700
eventos esportivos.
Mais de 99% do volume de negócios é apostado em mercados em que também estão disponíveis
o pré-jogo, negando qualquer suposto benefício de integridade da proibição de apostas ao vivo nos
mercados regulamentados.

No futebol, 9 de 10 (91%) dos alertas aconteceram nos mercados de aposta principais. Com
um alerta suspeito no mercado secundário para cada $ 2,2 bilhões de volume de negócios.

Mais de 50% dos alertas de apostas no tênis eram em partidas ou sets, com apenas 5% de
alertas nos pontos somente apostados.

92% dos alertas do basquete e 84% dos alertas do futebol foram gerados por clientes em países
diferentes da partida possivelmente corrompida, contornando assim qualquer restrição de aposta.

As sete principais competições de futebol contabilizam menos de 25% do total do volume de
negócios de apostas regulamentados globalmente, com $ 110 bilhões apostados em
partidas fora dessas ligas principais.

1 a cada 5 de todos alertas de apostas suspeitas no futebol envolvem relatórios dos membros
do varejo da IBIA, evidência de que isto não é um problema que possa ser considerado
exclusivo das apostas online.

O setor global regulamentado de apostas perde cerca de $ 25 mi por ano, com a manipulação de
resultados.

Muito dos comentários contrários a certos produtos de apostas e que apoiam os mercados regulamentados não
parecem ser fundamentados em dados sólidos ou são proporcionais ao nível de risco e demanda do consumidor.
Tais restrições tendem a ser contraproducentes para a integridade do mercado e para os eventos esportivos em
que tais medidas foram instituídas para proteger.
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Capítulo 1:

O mercado de apostas global
Visão Geral do Mercado de Apostas - Crescimento e Tendências
As seguintes previsões de mercado da H2 são baseadas somente no mercado de apostas onshore “branco” e no
offshore “cinza”, e não incluem o mercado “negro” não regulamentado.

Figura 1: Porcentagem entre apostas regulamentadas Onshore x regulamentadas Offshore
2012-25e
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73,6%

76,6%

70%
60%

57,7%

58,7%

42,3%

41,3%

50%
40%
30%
20%

26,4%

10%

23,4%

0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
Regulamentadas Onshore

Regulamentadas Offshore

Nota: p=provisório, e=estimado.

Durante 2012 até 2020, a porcentagem das apostas onshore regulamentadas cresceu de 58% para 74%,
indicando uma significativa mudança em relação à última década para as atividades licenciadas do mercado
branco, assim como mais licenças jurisdicionais e apostas online regulamentadas. Espera-se que alcance 77%
até 2025e.
A análise subsequente considera todas as atividades combinadas de apostas regulamentados e não distingue
mercados de licenciados onshore (branco) de licenciados offshore (cinza).
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Figura 2: Volume de Negócios de Apostas Globais e Ganho Bruto 2012-25e (bilhões de US$)
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Apostar tem um alto volume de negócios e margem baixa. O mercado regulamentado global gerou $ 74,1 bilhões
de ganho bruto em 2019 (cerca de $ 490 bilhões em volume de negócios), e está previsto para crescer até $ 105,7
bilhões em 2025e (cerca de $ 770 bilhões em volume de negócios). Isso representa 16% de todo ganho bruto em
apostas de 2019. No entanto, apostar é o segmento de jogos de azar com crescimento mais rápido e está previsto
para crescer mais que o dobro da proporção da maioria da indústria dos jogos de azar pelos próximos cinco anos.

Figura 3: Apostas Globais x Outros Produtos de Jogos
Ganho Bruto Global (2019)

2019-25e Crescimento CAGR
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27%

Apostas
16%
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De 6,3% da taxa de crescimento anual composta (CAGR) durante 2019-25e, é previsto que apostas online
(+10,8% CAGR) irão crescer mais rápido que as de varejo (+1,7% CAGR), e para apostas esportivas (+8,9%
CAGR) a estimativa é de que cresçam, consideravelmente, mais rápido que apostas em corridas de
cavalos/cachorro (+2,6% CAGR).

12

Capítulo 1: O mercado de apostas global
Visão Geral do Mercado de Apostas

Figura 4: Ganho Bruto sobre Apostas Globais – Físico x Online 2012-25e (bilhões de US$)
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Apostas online têm crescido consideravelmente mais rápido do que as físicas por vários anos e, em 2019,
contabilizaram 45% de todo ganho bruto. Em 2020, a H2 calculou que, pela primeira vez, apostas online
contabilizarão mais ganho bruto do que apostas físicas. Apesar de isso ser devido, principalmente, ao fechamento
forçado das lojas, durante a pandemia, é previsto que as apostas online permanecerão como o canal dominante
daqui para frente.

Figura 5: Ganho Bruto Global sobre Apostas – Esportiva x Corrida 2012-25e (bilhões de US$)
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As corridas (cavalos/cachorros) têm sido o produto mais tradicional de apostas, mas as apostas esportivas têm
crescido bastante e mais rápido do que a primeira, por vários anos. Em 2019, as esportivas contabilizaram cerca
de 56% de toda atividade de apostas e, como previsto, continua ganhando participação no mercado.
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Figura 6: Ganho Bruto sobre Apostas – Físico x Online 2012-25e (bilhões de US$)
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Em termos de apostas apenas esportivas, as físicas (incluindo produtos de apostas em loterias esportivas)
continuam dominando o segmento, respondendo por 60% do ganho bruto em 2019, mas as apostas esportivas
online estão aumentando de maneira mais intensa, com previsão de dobrar seu ganho bruto entre 2019 e 2025.

Figura 7: Porcentagem da Divisão do Ganho Bruto sobre Apostas Esportivas Globais por Esporte
2019 & 2025e
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Dentro das apostas esportivas, o futebol é, de longe, o maior esporte para se apostar, seguido de automobilismo,
basquete, tênis e ciclismo. No entanto, o automobilismo e o ciclismo estão significativamente distorcidos pelo
enorme mercado de apostas onshore do Japão, no qual apostar em Kyotei (motonáutica) e Keirin (ciclismo)
contabilizam 93% e 98% do mercado global desses esportes. Portanto, em termos de apostas globais reais,
futebol, basquete e tênis sãos os maiores produtos, e esses formam o foco desse relatório de análise da atividade
do mercado global e alerta da integridade de dados.
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Figura 8: Ganho Bruto Global com Futebol, Basquete e Tênis 2016-25e (bilhões de US$)
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Espera-se que as apostas no futebol aumentem de $ 23,5 bilhões, em 2019, para $ 37,7 bilhões em 2025e,
representando um crescimento de 60% sobre esses anos. As apostas no tênis também terão um crescimento
similar (mais de 50%) de 2019 a 2025e, alcançando $ 3,2 bilhões (de $ 2,1 bilhões) Espera-se que as apostas no
basquete, por meio de operadoras regulamentados, dobrem de $ 2,6 bilhões em 2019 para $ 5,7 bilhões em
2025e.

Figura 9: Porcentagem sobre Ganho Bruto Total por Continente 2019-25e
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Em termos de atividade total de apostas por região, a Ásia teve a maior em 2019, com quase 50% de todo ganho
bruto. Isso foi causado principalmente pelos grandes monopólios de apostas na China, Japão e Hong Kong. É
esperada a queda da participação no mercado global da Asia e Europa (36% em 2019), enquanto a América do
Norte quase dobra de 6,7%, em 2019, para 12% em 2025e. Também é esperado o aumento da participação no
mercado da África e da América do Sul em 2025e.
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Para as apostas online, a Europa teve a maior participação em 2019, com mais de 50%, seguido da Ásia com
cerca de 30%. Ambos têm previsão de perda de mercado, caindo 45% e 27% respectivamente em 2025e. Acreditase que a América do Norte dobrará de 8% em 2019 para 19% em 2025e. Também espera-se que a América do
Sul dobre para 1,8% e a África para 3,4%.

Figura 10: Celular x Computador Porcentagem do Ganho Bruto da Proporção de Apostas Online 201225e
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Apostas ao vivo e por celular são os dois principais impulsionadores do ganho bruto nas apostas esportivas e
espera-se que continuem a ser os principais impulsionadores de aumentos nos próximos anos, com o celular
dobrando no período de 2012-25e, alcançando 61,7% de todas as apostas online até 2025e (de 30,5% em 2012).

Figura 11: Pré-Jogo X Ao Vivo Porcentagem do Ganho Bruto Sobre as Apostas Esportivas Globais
Online 2012-25e
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Para as apostas esportivas, exceto as corridas, a modalidade ao vivo representa o aumento da participação no
mercado global regulamentado e estima-se que atinja 46,3% do mercado em 2025e (de 26,5% em 2012),
impulsionada pelo aumento da demanda do produto pelos consumidores.
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Capítulo 2:

Avaliação de mercado regulatório
Metodologia
Cinco critérios foram identificados como pilares de uma estrutura de mercado regulamentado de sucesso, para
apostas físicas e online. A cada um foi atribuído uma pontuação baseada na importância e no impacto daquele
critério. Esses critérios foram, então, considerados e avaliados com a estrutura predominante em um seleto
número de jurisdições ao redor do mundo.

Um total de 100 pontos foram atribuídos por meio dos cinco critérios de avaliação a seguir:

Regulamentação e Licenciamento (30pts): fortalecimento de toda estrutura regulamentar para apostas,
disponibilidade de licenciamento para apostas esportivas e de corrida, online ou física, custos de
conformidade e licenciamento, proteção ao jogadores e medidas de repressão.
Tributação (20pts): modelo predominante na operação (GGR x volume de negócios) e na avaliação, impostos
adicionais
tais como taxas sobre esportes juntamente com impostos para grandes empresas.
Produto (20pts): capacidade das operadoras em ofertar aos consumidores uma ampla variedade de
produtos (odds fixos, bolão, intercâmbio e spread) e tipos de apostas (ao vivo, virtual).
Integridade (15pts): comunicação obrigatória de apostas suspeitas, requerimento para ser parte do corpo de
monitoramento
troca de informações nacional e internacional e cooperação.
Anúncios (15pts): diretrizes aplicáveis e capacidade para anunciar serviços de apostas licenciadas por
toda a mídia, promover bônus para jogadores, patrocínio para o esporte e eventos esportivos.

Uma avaliação de mercado de países, estados, províncias e territórios foi realizada. Isso inclui uma ampla
variedade de abordagens regulatórias para apostas física e online, assim como um misto do tamanho do mercado,
maturidade e localização geográfica. O objetivo tem sido avaliar o maior número de abordagens globais para
regulamentação de apostas e sua força.
A estrutura da regulamentação do mercado de apostas não é estática, e os comentários e as pontuações devem
ser vistas como aplicáveis na linha do tempo em que esta avaliação foi feita. Foram considerados vários mercados
que estão no processo de implementação de novas legislações e regulamentações para apostas, dos quais havia
dados detalhados suficientes para uma avaliação inicial.
Nesses casos, uma avaliação e pontuação provisórias foram atribuídas, incluindo Argentina, Canadá, Alemanha,
Quênia e Holanda, e estão abertos a uma reavaliação de acordo com as mudanças da posição regulatória no
país, província, e territórios; as pontuações atribuídas são o reflexo do acesso dos consumidores ao mercado de
apostas regulamentadas nos vários níveis.
A estrutura de mercado predominante tem se mostrado um determinador importante no índice da captação de
consumidores para as operadoras licenciadas naquele mercado. Isso, por sua vez, afeta a supervisão do mercado
e do consumidor proporcionada à autoridade reguladora, assim como, os retornos ficais que são alcançáveis,
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principalmente a tributação das apostas regulamentadas.
A pandemia do Coronavírus e seu impacto nos serviços de apostas significou que os dados de captação de
consumidores de 2020 pode não ser um indicador verdadeiro do mercado regulamentado. O índice da captação
de consumidores de apostas online onshore para 2019 foi adicionada em cada jurisdição como um guia adicional
para o sucesso do modelo de estrutura de apostas em operação.

Sinopse da avaliação de mercado jurisdicional
Posição

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
8°
10°
10°
12°
12°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

País

Regulamentação

Tributação

Produto

Integridade

Anúncios

Total

Grã-Bretanha

27pts

17pts

20pts

14pts

13pts

91pts

Malta

25pts

19pts

20pts

12pts

12pts

88pts

Dinamarca

27pts

13pts

19pts

14pts

13pts

86pts

Nevada (EUA)

25pts

19pts

18pts

12pts

11pts

85pts

Suécia

25pts

16pts

17pts

13pts

12pts

83pts

Nova Jersey (EUA)

25pts

17pts

16pts

13pts

11pts

82pts

Espanha

26pts

16pts

19pts

13pts

5pts

79pts

Itália

27pts

14pts

17pts

14pts

5pts

77pts

Holanda (p)

22pts

13pts

15pts

14pts

13pts

77pts

Alemanha (p)

25pts

11pts

14pts

13pts

13pts

76pts

Colômbia

24pts

16pts

18pts

7pts

11pts

76pts

França

22pts

8pts

15pts

14pts

13pts

72pts

Polônia

24pts

5pts

18pts

13pts

12pts

72pts

Quênia (p)

20pts

15pts

18pts

7pts

11pts

71pts

México

22pts

12pts

18pts

7pts

11pts

70pts

Austrália

22pts

10pts

12pts

13pts

12pts

69pts

Portugal

22pts

7pts

14pts

13pts

12pts

68pts

Argentina (p)

18pts

12pts

14pts

7pts

10pts

61pts

Canadá (p)

18pts

5pts

12pts

5pts

7pts

47pts

Índia

3pts

2pts

2pts

1pt

1pt

9pts
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Sinopse da avaliação de mercado jurisdicional
Posi
ção

1st
2nd
3rd
4th

5th

6th

7th

8th

8th

10th

10th

12th

12th

14th

15th

16th

17th

18th

19th

20th

País

Total

Captação

Perspectivas
de Mercado

Grã-Bretanha

91pts

99%

Mantém alta captação e número de operadoras

Malta *

88pts

ND

Mantém alto número de operadoras

Dinamarca

86pts

89%

Queda da captação onshore

Nevada (EUA)

85pts

89%

Aumento na captação onshore

Suécia

83pts

91%

Queda da captação onshore

Nova Jersey (EUA)

82pts

82%

Aumento na captação onshore

Espanha

79pts

76%

Aumento na captação onshore

Itália

77pts

94%

Queda da captação onshore

Holanda (p)

77pts

3%

Aumento no número de operadoras e na
captação onshore

Alemanha (p)

76pts

92%

Aumento no número de operadoras

Colômbia

76pts

79%

Aumento no número de operadoras e na
captação onshore

França

72pts

92%

Continua com baixos números de operadoras

Polônia

72pts

84%

Continua com baixos números de operadoras

Quênia (p)

71pts

93%

Mantém alta captação e número de operadoras

México

70pts

90%

Mantém alta captação e número de operadoras

Austrália

69pts

76%

Continua com baixos números de operadoras e
alta captação offshore

Portugal

68pts

66%

Continua com baixos números de operadoras e
alta captação offshore

Argentina (p)

61pts

43%

Aumento no número de operadoras e na
captação onshore

Canadá (p)

47pts

31%

Aumento no número de operadoras e na
captação onshore

Índia

9pts

0%

Apostas não regulamentadas continuam

Nota: (p) = pontuação provisória. Captação diz respeito a apostas interativas/online. *Malta é principalmente um hub de operações internacionais e
sua captação onshore (população de 0,5 mi). Captação de consumidores onshore (2019): Muito alto +95%, Alto +90%, Médio Alto +85%, Médio +75%,
Baixo -75%
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Regulação e Licenciamento
A estrutura de licenciamento e regulamentação apresenta a fundação central de qualquer política sobre a disponibilidade
dos serviços de apostas, tanto físicos como online. Há uma variedade de abordagens adotadas ao redor do mundo,
mas os quatro principais modelos em operação são os seguintes:
Proibição
Monopólio/licença única
Número limitado de licenças
Número ilimitado de licenças
Um modelo único pode ser aplicado universalmente por todos serviços de apostas em uma jurisdição ou pode haver
diferentes abordagens aplicadas para negócios físico ou online. Em alguns países nos quais há um estado ou território
que controla os jogos, a posição pode se tornar mais complexa com variações em diferentes regiões em um país. O
sucesso considerado do modelo empregado é também aberto a diferentes interpretações, baseadas no foco da política
em operação.
No entanto, se a abordagem política fundamental é ter o controle sobre o acesso e supervisão dos serviços de apostas,
mesmo que seja para proibir tal acesso, então a disponibilidade relacionada aos serviços de apostas e a conformidade
dos consumidores com aquela política é um indicador essencial de sucesso. Isso é também um indicador predominante
de outros critérios de avaliação de mercado deste relatório. Uma avaliação das várias abordagens politicas reguladoras
é, portanto, importante.

A proibição de apostas é ineficaz e permite que a atividade criminosa cresça
e institua-se como prática.
Embora a Constituição da Índia permita a cada estado regular e tributar os jogos, apostas são proibidas na maior parte
do país, uma política que tem origem na Lei Federal de Public Gaming Act de 1867. 1 A maioria das apostas permitidas
eram realizadas nas pistas de corrida de cavalos e em lojas de apostas de varejo fora das pistas, no pequeno estado
de Sikkim.2 Contudo, no início de 2021, apostas online nas corridas de cavalo foram permitidas no estado de
Maharashtra; um acordo similar foi revogado em Karnataka, em dezembro de 2020 (tendo sido concedida em
novembro), seguindo o movimento que cita a falta de regulamentação e preocupações com os problemas com jogos. 3
A proibição das apostas na Índia é amplamente vista como ineficaz e assim relatórios como do Supreme Court
Committee on Reforms in Cricket, em 2015, no relatório da Lei Commission of India’s em 2018 e recentes decisões
judiciais têm, compreensivelmente, recomendado que as apostas deveriam ser regulamentadas e tributadas. 4 No
entanto, o governo federal ainda não tomou nenhuma medida sobre o assunto e as preocupações sociais levaram
alguns estados a proibir especificamente as apostas online. 5 A regulamentação e a supervisão de mercado,
principalmente a proteção ao consumidor, ainda permanecem ausentes na maior parte da Índia, embora apostas ilegais
sejam comuns (supostamente valem mais de $ 100 bilhões por ano),6 Essa situação permitiu que a atividade criminosa
relacionada crescesse e ocupasse o tempo dos órgãos da segurança pública. 7
Muitos países têm, historicamente, regulamentado o fornecimento dos serviços de apostas por meio de uma operadora
monopolista, muitas vezes uma estatal e por meio de estabelecimentos físicos. Em alguns casos, a estrutura forneceu
a diferentes órgãos o controle exclusivo sob formas específicas, tais como, apostas em corridas (dentro e fora das pistas
de corridas) e apostas isoladas em outros esportes. Preferência e concorrência foram consequentemente restringidas,
assim como a atratividade e inovação de produtos relacionados. Com o advento das apostas online, aquela oferta
predominantemente física foi desafiada pela facilidade do acesso, pelo consumidor, aos serviços offshore de apostas
online com um catálogo de produtos moderno e amplo. Isso fez com que legisladores ao redor do mundo
reconsiderassem suas abordagens regulatórias.
Algumas jurisdições, no entanto, têm procurado manter a oferta do monopólio físico e online dos serviços de apostas,
em nível nacional e estadual. O Canadá é um exemplo. Seus estados, províncias e territórios legislam e controlam jogos
físicos e online por meio de operadoras monopolistas. Alinhada a uma restrição federal regressiva sobre produtos de
apostas (a ser revogada), muitos cidadãos canadenses procuraram contratar operadoras offshore, com menos de um
terço do Gross Gambling Revenue (GGR) das apostas ficando onshore em 2019.
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Ontário, a maior província por tamanho de população, está se mobilizando para abordar esta questão e anunciou planos,
em 2019, para abrir um setor de jogos online para empresas privadas. Isso foi reiterado pelo plano orçamentário do final
de 2020 e é esperado que avance durante 2021, potencialmente, trazendo mais receitas onshore tributáveis, assim
como uma supervisão de mercado maior.8 O objetivo fundamental é o de estabelecer uma estrutura que é “tanto
competitiva quanto protetora dos consumidores”.9 A posição de outras províncias canadenses e um possível
alinhamento sob uma única abordagem, assim como na Alemanha, para discutir inconsistências regulatórias,
ineficiências de mercado e custos associados, não é clara. Contudo, a atividade regulatória em andamento nos Estados
Unidos (EUA) pode provar um fator de influência.

Monopólios restringem a preferência e a concorrência, que resulta em
consumidores utilizando operadoras offshore
O modelo regulatório híbrido de múltiplas licenças para serviços de apostas online, embora mantendo a oferta sobre o
monopólio físico, tem sido adotado por vários países. França e Portugal assumiram essa abordagem que também é
predominante pela Austrália, apesar da natureza fiscal onerosa das três jurisdições ter limitado, significativamente, o
interesse de operadoras privadas a entrar naqueles mercados. O sistema de jogos online da Holanda, previsto para
começar as operações no fim de 2021, manterá, da mesma forma, o modelo de monopólio físico,ao mesmo tempo em
que oferecerá licenças online ilimitadas. Apesar de mais atraente, ele ainda carrega uma carga fiscal considerável que
provavelmente impactará o interesse das operadoras no mercado.
Operadoras privadas licenciadas já existem em outras jurisdições oferecendo jogos físicos, e aquelas estruturas têm,
naturalmente, gravitado ao redor das licenças online também. A província argentina de Buenos Aires e o estado
americano de Nova Jersey, bem recentemente, introduziram medidas que limitam o número de licenças de apostas
online e exigem que empresas offshore estabeleçam acordos com operadoras físicas licenciadas. A abordagem da
província de Buenos Aires é limitada a sete sociedades licenciadas. Enquanto o modelo de Nova Jersey restringe o
mercado a até três websites (skins) para cada cassino físico oferecendo apostas; esses websites podem, então, ser
oferecidos a empresas internacionais que atendam às condições regulatórias. O estado americano de Nevada também
vincula apostas online a licenciados físicos.

Os benefícios fiscais e regulatórios do licenciamento de apostas física e
online têm sido demonstrados em várias jurisdições
Nova Jersey tem permitido apostas físicas por um tempo, enquanto era um dos quatro estados americanos que foram
isentos da proibição federal sobre licenciamento estadual das apostas estabelecido pela lei Professional and Amateur
Sports Provision Act, de 1992, (PASPA).10 Como na Índia, houve apostas offshore generalizadas pelos cidadãos
americanos como resultado dessa restrição, no montante estimado de $ 196 bilhões por ano (ou 97% de todas as
apostas esportivas).11 A revogação da Lei, em maio de 2018, que foi liderada por Nova Jersey, está causando um
importante impacto nos EUA e está mantendo os consumidores onshore. Muitos Estados estão se mobilizando para
permitirem as apostas por meio de pontos físicos de vendas, principalmente, de cassinos existentes e online. Isso
provavelmente influenciará os modelos regulatórios das jurisdições vizinhas, e com certeza pelas Américas e mais
longe, já que os benefícios fiscal e regulador do licenciamento de apostas física e online se tornam cada vez mais
aparentes.
Sob perspectiva reguladora, o modelo mais simples em operação, que serve para maximizar a supervisão do mercado
e a proteção do consumidor, enquanto promove concorrência e preferência, é oferecida por licenciamento ilimitado para
os canais de aposta, tanto físicos quanto online. Esse modelo tem tido melhor efeito na Grã-Bretanha mas também é
evidente em inúmeros outros países, tais como, Suécia, Espanha, Dinamarca, Quênia, México e Colômbia, dentre
outros. Itália também impõe um modelo de regulamentação que permite a operadoras privadas obter licenças para
ambos serviços de apostas, físico e online, no entantoo número de licenças que estão disponíveis é limitado. Entretanto,
o número de licenças limitadas oferecidas é tão alto (80+) que é quase um modelo de licenciamento ilimitado.
Esses países invariavelmente se beneficiam do interesse significativo das operadoras. Essa abordagem de mercado
competitivo e moderno dentro de uma estrutura regulamentar é também invariavelmente evidente em outros importantes
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aspectos do mercado, principalmente em estabelecer uma tributação atrativa e disponibilidade de produtos. Não é
coincidência que essas jurisdições que estabeleceram uma preferência e concorrência suficientes em seus mercados
também tenham uma alta captação de consumidores onshore, beneficiando a tributação, as proteções sociais e a
supervisão de mercado. A Grã-Bretanha, por exemplo, tem um índice de captação de consumidores de 99%, enquanto
que o Canadá, guiado por monopólio, tem 31% e a proibicionista Índia tem 0%.

Altos custos processuais e de licenciamento tornam o mercado não
atrativo para operadoras de apostas
Contudo, somente a disponibilidade do licenciamento não é suficiente para assegurar a não atratividade do mercado:
os custos relacionados e a duração do licenciamento também são importantes considerações de mercado. Altos custos
processuais e de licenciamento são, em particular, um impedimento para as operadoras solicitando por licenças.
Especialmente nos lugares em que aquele mecanismo é essencialmente empregado como outro meio de tributação,
em vez de dar suporte apropriado para as práticas reguladoras e supervisão de mercado. Taxas regulatórias e de
conformidade anuais devem também ser contabilizadas e, geralmente, são aplicadas com taxas únicas ou são baseadas
no operador GGR ou volume de negócios. Assim como com a tributação no geral, qualquer mecanismo regulatório
baseado em volume de negócios, como o empregado no México e na Alemanha, é desafiador. A abordagem do México
é particularmente complicada, dado que utiliza um imposto GGR sobre apostas. Taxas únicas são o normal.
Licenciamentos de longo prazo são mais atrativos, oferecendo estabilidade para o investimento.
Estruturas legislativas modernas também são desejáveis. Modelos legislativos ultrapassados são facilmente
evidenciados em países como Índia, em que a abordagem proibicionista de muitos estados é baseada na lei de 1867,
mas as apostas são conhecidas por serem generalizadas e crescentes. Legislações ultrapassadas também continuam
em países progressistas, como o México, que permitiu as apostas física e online, utiliza uma lei decretada em 1947,
com uma regulamentação complementar, de 2004, cobrindo os jogos online. Uma nova lei federal foi submetida em
2014 que procura atender o ambiente de jogos online moderno, mas não é provável que seja aprovada durante a atual
administração (terminando em 2024). No Quênia, apostar está sendo regulado sob a principal premissa focada numa
lei de 1966, complementada por uma regulamentação online em 2019; uma nova lei cobrindo todos os jogos físicos e
online está aguardando aprovação em 2021. 12

Novos modelos legislativos atendendo a apostas online são parte da
evolução do moderno cenário global de jogos
A aceleração dos jogos online tem, contudo, servido para reorientar muitos legisladores ao redor do mundo na
adequação de suas leis e estruturas regulatórias. Engajamento junto a negócios de jogos locais e internacionais é uma
parte importante do processo de análise dentro de qualquer estrutura reformulada. Novos modelos legislativos,
atendendo, em particular, a apostas online têm se tornado uma parte evolutiva e presente do moderno cenário global
de jogos. As províncias de Malta, Alemanha, Buenos Aires e a Holanda têm atualizado suas leis em anos recentes.
Outros, como o Brasil, Irlanda, Montenegro, Chile, Ontário e inúmeros estados dos EUA estão em vários estágios do
desenvolvimento político do processo de implementação legislativa.
A Grã-Bretanha foi uma das primeiras jurisdições a introduzir uma legislação, que atendia especificamente a jogos
online, com a Lei sobre Gambling Act 2005. Essa legislação será reavaliada durante 2021, principalmente, em relação
a jogos responsáveis e proteções aos jogadores. Ao contrário de alguns protestos, operadoras respeitáveis e
responsáveis acolhem medidas efetivas de proteção aos jogadores, incluindo autoexclusão, depósito, tempo e limite de
apostas, como componentes importantes da estrutura legislativa progressiva e moderna. Essas operadoras veem a
entrada no mercado como parte de um investimento a longo prazo e que inclui a aceitação de medidas de proteção
social. A base dos países selecionados contidos nesta seção atribui importância à disponibilidade de medidas
apropriadas e responsáveis sobre jogos e estruturas legislativas modernas.
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O tipo e o nível de tributação influenciam significativamente o tamanho e a disponibilidade de produto do mercado de
apostas licenciadas e são um importante impulsionador do crescimento do mercado, da estrutura e da atração dos
consumidores. Isso é particularmente relevante no caso de apostas online, em que operadoras licenciadas competem
não só dentro do regime de licenciados, mas também em um mercado de apostas globalmente competitivo. É um
mercado no qual consumidores podem trocar de operadoras dependendo da competitividade da oferta de apostas.
Como tal, a tributação das apostas é um fator determinante para muitas operadoras, quando consideram se inscrever
para uma licença em um mercado.
O modelo do Gross Gambling Revenue (GGR) 13 tem se tornado a abordagem padrão para tributação, principalmente
para as apostas online. O imposto sobre o volume de negócios (em jogo/apostas/lance) invariavelmente cria produtos
de apostas que são menos competitivos e que não são atraentes para os consumidores se comparado com as
operadoras que oferecem os mesmos produtos tributados sobre GGR. 14 Uma avaliação de abordagens jurisdicionais
diferentes para tributação de apostas demonstra seu impacto no número de operadoras que solicitam licenças naquela
jurisdição, e em troca, o índice de atividade dos consumidores captados para aquele mercado regulamentado.
A Polônia tem um dos poucos modelos remanescentes de impostos sobre apostas baseados no volume de negócios
em operação em uma jurisdições bem regulamentadas. Porém, seu oneroso imposto de 12% sobre o volume de
negócios tem visto sua luta para atrair empresas, com apenas cerca de 20 atualmente licenciadas, o que é um número
relativamente pequeno em relação ao seu tamanho de mercado. Embora tenha havido um aumento na captação
onshore de consumidores, desde que a Polônia revogou a proibição sobre anúncios de apostas em 2017, isso continua
a ser um problema. Operadoras locais afirmam que o governo poderia ter recebido um adicional PLN 1,1 bilhão (€245
milhões/$ 295 milhões) em impostos, se a atividade offshore tivesse sido trazida para o onshore e tivessem solicitado
uma discussão sobre a taxa de impostos onerosa.15

Figura 12: O impacto do imposto sobre os números de operadoras de apostas online e captação
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Portugal, igualmente, tem uma taxa mais alta de imposto baseado no volume de negócios que foi reduzida para uma
taxa fixa de 8% sobre faturamento em 2020 – dos originais 8% a16% – e foi identificada como o principal impedimento
para atrair operadoras para seu regime regulamentar online. Também é a razão principal pela qual Portugal continua
enfrentando dificuldades para captar consumidores (atualmente abaixo de 70%) para o número baixo de operadoras
online que tiraram uma licença no país.
Um número significativo de cidadãos portugueses procuram por operadoras offshore de apostas online mais
competitivas fiscalmente. Não há evidências que sugiram que esses problemas de captação offshore de consumidores
serão resolvidos enquanto o alto regime de imposto sobre volume de negócios continuar em Portugal. Assim como na
Polônia, além de resultar na perda da supervisão de mercado regulamentar e na perda da respectiva capacidade de
intervir na proteção dos jogadores e nos problemas do vício em jogos, por meio de monitoramento das operadoras
licenciadas, há, também, a perda significante de receitas offshore tributáveis.

O imposto sobre volume de negócios cria produtos de apostas que são
menos competitivas comparadas ao GGR
A França saiu de um imposto, sobre apostas esportivas online, baseado no volume de negócios para o regime GGR em
2020, porém substituindo seu alto imposto sobre volume de negócios com uma, também, alta GGR de 55% (com um
adicional de imposto sobre corridas e direitos esportivos). A França continua sendo um mercado não atrativo com um
número relativamente baixo de operadoras tirando licenças. Malta substituiu seu regime de impostos baixos sobre
volume de negócios (0,5% e limite máximo de €466 mil) por um GGR de 5% para apostas online e físicas feitas por
consumidores baseados em Malta, e não há imposto sobre apostas internacionais. 16 Malta também oferece aos negócios
uma redução significativa no imposto corporativo de 35%, o que significa que sua carga tributária global potencialmente
baixa é muito atrativa.17 O país que oferece acesso a UE e a mercados globais maiores tem atraído um grande número
(mais de 100) de operadoras licenciadas.18
Considerar o impacto do imposto global é muito importante em qualquer análise de mercado. Os benefícios de um
imposto GGR competitivo são negados onde custos fiscais altos são impostos. Isso pode ser visto bem claramente na
Austrália, na qual muitos estados e territórios governamentais têm imposto a tributação GGR na faixa competitiva
mundial de 10% a 15%,19 ,mas tal tributação sobre apostas é minada pelas taxas adicionais impostas sobre produtos
por órgãos esportivos. Um relatório de 2017 comissionado pelo Departamento Federal Australiano de Serviços Sociais
destacou que: “Um dos mais significantes problemas identificados pelos acionistas do setor, como um impacto sobre a
lucratividade das operadoras, era a taxa sobre produtos.”20 Além disso comentou que “operadoras Australianas estão
pagando, em média, 2,5% do volume de negócios ou entre 20% e 30% do Gross Gambling Revenue (GGR) para os
órgãos esportivos e de corrida australianos, pelo direito de realizar apostas sobre seus produtos, ao contrário de
operadoras em outras jurisdições que não pagam taxas sobre produtos.” 21
Como o relatório corretamente aponta, “Dado que as operadoras de jogos online geralmente trabalham com uma
margem de lucro pequena, em torno de 3% a 4%, é um imposto significativo.”22 Essas taxas, e em particular a abordagem
sobre volume de negócios, dificultam para as operadoras de apostas australianas onshore competir com as operadoras
offshore que não são prejudicadas por tais encargos fiscais. Sem surpresas, a Austrália tem um número relativamente
baixo de operadoras online onshore e alta captação de consumidores offshore. A França ofereceu um direito similar
sobre apostas esportivas, apresentado como uma taxa de integridade, seguindo as preocupações da European
Commission sobre o objetivo inicialmente proposto como auxílio comercial para os esportes profissionais. 23 A Polônia
também impôs uma carga fiscal adicional por meio de um direito esportivo e, como a França e Austrália, sofre com baixo
número de operadoras onshore em relação ao tamanho de seu mercado. Um estudo financiado pela European
Commission publicado em 2014 considerou os direitos esportivos adotados no estado australiano de Victoria e na
França. É crítico na abordagem, citando problemas sobre sua necessidade, efetividade,legalidade e os altos custos
envolvidos.24
A pandemia causou uma incerteza financeira em muitos clubes de esporte de competições, e algumas jurisdições se
voltaram para as apostas como um potencial meio de oferecer um apoio financeiro adicional. Na Itália, por exemplo, um
imposto temporário de 0,5% sobre volume de negócios em apostas físicas e online foi imposto cobrindo o período de
maio de 2020 até o final de 2021.25 Junto com um recente aumento no imposto GGR sobre apostas gerais e total
proibição de anúncios, esse ônus adicional previsivelmente beneficiará o setor offshore. 26 A Espanha, ao contrário,
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considera alocar uma parte da sua receita de impostos sobre apostas para os órgãos esportivos profissionais nacionais
que, se acordado, começaria no final de 2021.27 Beneficiar entidades comerciais (esportes profissionais) por quaisquer
meios que utilizem as apostas onshore e imponham encargos fiscais, provavelmente, beneficiará ainda mais as
operadoras offshore.

Os benefícios de um imposto GGR competitivo são perdidos se altos custos
são impostos
Embora existam taxas sobre apostas em benefício das corridas de cavalo e de cachorros, em algumas jurisdições – um
resultado de um relacionamento histórico e simbiótico entre os dois – uma prática equivalente para o setor de esportes
em geral ainda não foi introduzida, deixando esse relacionamento se desenvolver por meio de um engajamento
comercial normal. Esse é o caso de Nova Jersey, e de muitos outros estados dos EUA, que rejeitaram a ideia de um
imposto ou direito esportivo, repaginado como uma taxa de integridade. 28 Um inquérito encomendado pelo governo da
Suécia, em 2020, também rejeitou as solicitações de um imposto para corridas de cavalos e direito sobre apostas
esportivas, alegando que: “A avaliação geral da consulta é de que não seria apropriado introduzir nem o modelo de
financiamento que tem sido considerado para o setor de cavalos nem a proteção especial de direitos para o esporte, a
fim de compensar o movimento desportivo para seus eventos sendo utilizado como um objeto de apostas.” 29
O governo sueco estabeleceu uma taxa tributária de seu mercado de apostas online licenciadas (operando desde janeiro
de 2019) em 18% GGR30 Essa abordagem fiscal foi apoiada pelo relatório da Copenhagen Economics que determinou
que “a taxa tributária dos jogos online que dá tanto um alto índice captação quanto um alto (Swe. “goda”) imposto sobre
receitas, dentro da faixa de 15 a 20 porcento do Gross Gambling Revenue (GGR).”31 A Suécia viu 87 solicitações de
licenças aprovadas em agosto de 2019, com 45 para apostas esportivas 32 e um positivo índice de captação inicial de
91%.33 Uma redução na captação de apostas esportivas de 80% a 85% no começo de 2020 que pode continuar
diminuindo, como resultado de problemas regulatórios, restrições de produtos de apostas e competição offshore,
destaca a conectividade da estrutura fiscal e regulatória.34

Sistemas regulatórios de mais sucesso empregam um imposto GGR (até
20%) dentro de uma estrutura de impostos competitiva e ampla
Os estados americanos de Nevada e Nova Jersey também empregam impostos sobre apostas GGR competitivos. O
mercado bem estabelecido de Nevada tem um atrativo de 6,75% GGR e um regime de impostos globais, embora um
imposto federal sobre volume de negócios de apostas de 0,25% (há apoio bipartidário no Congresso para introduzir
uma legislação que revogue este imposto)35 e ganhos sendo sujeitos a um imposto federal sobre receitas também deve
ser considerado. Contudo, ambos têm um forte índice de captação de consumidores e um número positivo de
operadoras, com 14,75% de GGR (desde 2018) em Nova Jersey, similar aos 15% GGR da Grã-Bretanha (desde 2001).36
A Grã-Bretanha é umas das principais jurisdições do mundo, do ponto de vista fiscal e regulatório, com um mercado
maduro hospedando um maior número de operadoras licenciadas e um índice invejável de captação de consumidores
de 99%. O sucesso e os benefícios de todos estes três sistemas são evidentes em sua atratividade para operadoras,
alta captação de consumidores (é previsto que Nevada e Nova Jersey tenham +90% onshore de 2020 em diante) e um
retorno fiscal associado para apostas física e online.
Mercados emergentes de apostas online licenciadas na Colômbia e Quênia também adotaram um regime de impostos
competitivo GGR de 15%. O mercado online da Colômbia ainda está em desenvolvimento desde a sua abertura em
2017, e sua estrutura fiscalé geralmente positiva (deixando de lado o retorno mínimo para os jogadores e uma taxa de
licenciamento baseado no volume de negócios) atraindo interesse das operadoras internacionais. O mesmo acontece
com a Argentina que tem mais avanços no setor online. Contudo, os desafios de um mercado argentino fragmentado
de tributação e regulamentação provinciais, com 25% de GGR na província de Buenos Aires (é esperado o início das
operações em 2021), somado a um imposto corporativo de 25%, um imposto adicional de 21% sobre serviços digitais
aplicáveis aos jogos online desde 2018 e um imposto federal de 5% sobre volume de negócios de apostas online desde
2021, colocam barreiras adicionais no mercado.37 O imposto federal é um aumento de 150% dos prévios 2% e irá
dificultar o desenvolvimento do mercado e o retorno tributável, com somente 43% das apostas onshore argentinas em
2019.38
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Alta tributação e instabilidade fiscal não são atrativas para investimentos
futuros no mercado
A instabilidade fiscal e o ônus adicional são problemas inadiáveis para a estrutura de mercado estabelecida do Quênia
discutir, se quiser atrair mais interesse das operadoras internacionais. Quênia reduziu o imposto corporativo de 30%
para 25% em 2020, tornando-se a menor taxa no leste da África, para atrair investimentos estrangeiros diretos por meio
de empresas subsidiárias (há um imposto corporativo de 37,5% para filiais estrangeiras não residentes) 39 Isso ajudou
nos atrativos 15% de imposto GGR para serviços de apostas físicas e online em 2018 (de 35% GGR) 40
Essa posição fiscal positiva foi, no entanto, prejudicada por um imposto de 20% retido na fonte para os jogadores
(alterado, revogado, e reintroduzido desde 2012) e, desde 2021, um novo imposto corporativo de 1,5% sobre a receita
bruta de serviços digitais impactou operadoras online, junto com o aumento do imposto corporativo antes de 2020, de
uns 30%.41 A situação tributária continua evoluindo, as divergentes interpretações sobre a suspensão de 27 licenças de
apostas em 2019, destacando a volatilidade da posição fiscal e regulatória do Quênia. 42 Esta instabilidade impacta
negativamente planejamentos de negócios operacionais a longo prazo e não é atrativa para investimentos futuros de
mercado.
Preocupações também existem no novo imposto sobre apostas da Dinamarca e é esperado um impacto adverso na
captação onshore de consumidores. Desde a abertura do mercado em 2012, a Dinamarca tem se mantido como um
exemplo positivo de um modelo fiscal proporcional, com um estrutura regulatória de mercado balanceada. Contudo,
tomou a atitude regressiva de aumentar seu imposto GGR de 20% para 28% no início de 2021. O governo admitiu que
provavelmente fará operadoras offshore mais atrativas, resultando em uma redução de 9% no índice de captação
onshore, que era estimado em saudáveis 89% em 2019. 43 A Dinamarca está tomando a abordagem contrária da
Espanha que reduziu seu imposto sobre apostas online de 25% para 20% GGR em 2018, beneficiando o número de
operadoras licenciadas e o índice de captação onshore que melhorou de 71% em 2017 para 76% em 2019, e é previsto
para bater mais de 90% em 2024 (recentes restrições de anúncios podem, no entanto, impactar negativamente a
tendência).

Uma estrutura fiscal onerosa é contraproducente para a maximização do
mercado
A adoção de um modelo fiscal que reflita a disponibilidade e dimensão internacional dos produtos de apostas esportivas
e não onerosas, a partir dessa perspectiva, é de fundamental importância. A evidência de mercados existentes mostra
que uma estrutura fiscal onerosa, principalmente para apostas online e relativo a outros mercados, é contraproducente
para a maximização do mercado. Em resumo, há uma clara correlação entre tributação, interesse de operadoras
licenciadas, números e captação de consumidores para aqueles licenciados onshore e negócios tributados. A maioria
das jurisdições de sucesso empregam um imposto GGR (geralmente não mais alto que 20%) dentro de um amplo e
competitivo regime tributário, como na Grã-Bretanha, Malta, Nevada, Nova Jersey, Espanha e Suécia.
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Produto
Em adição ao desenvolvimento de um licenciamento adequado e uma estrutura fiscal para apostas esportivas, é também
fundamental a viabilização de qualquer mercado regulado em que operadoras licenciadas são capazes de ofertar um
ampla variedade de produtos de apostas. Impor restrições ineficazes ou desnecessárias leva os consumidores a
procurar produtos proibidos por outros canais, principalmente em mercados online offshore. Isso é contraproducente
para o objetivo principal regulatório. Ao invés disso, a disponibilidade de apostas deveria se basear em uma abordagem
baseada em evidências e proporcional, atingindo um equilíbrio necessário entre o comercial, o social e as considerações
regulatórias.
O capítulo a seguir fornece dados detalhados de operadoras, com foco na análise das disponibilidades propostas e do
acesso atuais a produtos de apostas, principalmente em relação à preocupação sobre integridade. Essa parte irá
estabelecer as implicações do mercado regulatório de dois principais modelos que procuram:
colocar restrições significativas nas apostas; e
permitir uma disponibilidade maior em produtos de apostas.
Uma análise de uma política proibicionista foi conduzida na seção de licenciamento e regulamentação. Nesse cenário,
a responsabilidade está sobre as autoridades governamentais para ditar que a proibição total das apostas é uma prática
ineficaz e impraticável em face dos modernos canais de comunicação globais. Sem uma estrutura regulatória permitindo
uma disponibilidade controlada de apostas, consumidores podem acessar serviços de empresas que não tem
supervisão regulatória sobre as apostas oferecidas. Esses serviços podem não ter protocolos de proteção sociais,
elevando potenciais problemas com jogos e atividades criminais relacionadas às apostas não regulamentadas.
Onde uma estrutura de licenciamento e regulamentação tem lugar, a disponibilidade de apostas pode se basear nos
canais de apostas (por exemplo, odds fixos, bolão, intercâmbio e spread) e/ou em tipos de apostas que são permitidas
para serem oferecidas (por exemplo apostas ao vivo, apostas de escanteio, e nível de competições esportivas). É
importante que qualquer avaliação política entenda e reconheça que o mercado moderno de apostas, em particular a
online, é parte de um setor de serviços competitivo mundialmente. Deve se levar em consideração o impacto na
preferência e concorrência, assim como o acesso do consumidor a canais alternativos, antes que qualquer restrição de
produtos seja imposto.

O mercado moderno de apostas online é parte de um setor de serviços
competitivos mundialmente
O Canadá introduziu uma restritiva limitação especial para produto em seu Código Penal, em 1985, proibindo apostas
“em um único evento esportivo ou disputa atlética”.44 Além do monopólio sobre concessão de apostas em cada província,
a lei impediu que as operadoras oferecessem um produto central (de apostas únicas). Isso restringiu os consumidores
canadenses a realizar apostas combinadas (ou acumuladas) com operadoras onshore; várias limitações adicionais
autoimpostas a produtos por todas as províncias, sobre os tipos de apostas e esportes oferecidos têm aumentado a
falta de atratividade do mercado.
No final de 2020, depois de décadas de pressão para remover essa restrição a apostas únicas, e na sequência da
revogação do PASPA nos EUA, permitindo as apostas em todo o mercado, o governo canadense introduziu um Projeto
de Lei para permitir apostas únicas em eventos esportivos. 45 Isso é similar ao Projeto de Lei de Membros Privados que
também foi introduzido e segue uma série de tentativas anteriores de revogar o Código Penal. 46 A expectativa é de que
a lei seja aprovada em 2021. Isso vai oferecer o tão necessário impulso para a atratividade do mercado onshore que
será melhorado se Ontário abrir seu sistema online para operadoras privadas, seguido de outras províncias. Até lá,
muitos consumidores canadenses procurarão alternativas, traduzindo em C$ 327 mi em ganho bruto para operadoras
offshore de apostas canadenses em 2020.
Austrália tem uma política federal restritiva similar, que proíbe a oferta de apostas esportivas ao vivo por operadoras
online licenciadas pelos estados e territórios.47 Estranhamente, apostas ao vivo são permitidas em lojas licenciadas, via
telefone, e online para corridas...48 A Revisão dos Dispositivos sobre Integridade Esportiva da Austrália (2018)
recomendou que “seja dada consideração para permitir apostas online ao vivo na Austrália”, contudo isso foi rejeitado
pelo governo.49 Um requerimento para operadoras onshore para também procurar aprovação (em gastos financeiros)
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dos órgãos esportivos australianos para oferecer apostas em seus eventos aumentou a falta de atratividade do mercado
para operadoras e consumidores. Como o Canadá, um grande número de apostas australianas são realizadas offshore
burlando a tributação e protocolos de proteção social. O que totalizou em A$ 458 mi de ganhos brutos para as
operadoras offshore em 2020.

O impacto do acesso dos consumidores aos produtos e serviços
offshore deve ser considerado
Restrições em algumas apostas ao vivo são mantidas no novo Tratado do Estado Alemão a se iniciar no meio de 2021.
Apostas ao vivo com odds fixas são permitidas somente sobre o resultado final, próximo gol ou similar de um evento
esportivo. Uma lista de apostas permitidas será publicada e apostas consideradas suscetíveis de manipulação serão
banidas (o impacto e a necessidade desse tipo de abordagem proibitiva quando comparada ao mercado de operadoras
verificáveis e robustas e dados de alerta é discutido no Capítulo 3). Apostas não esportivas (por exemplo eleição e
shows de televisão), apostas intercambiáveis e apostas spread também são proibidas. Alinhada ao imposto sobre
volume de negócios, tais restrições de produtos podem, consequentemente, tornar o mercado desafiador para suas
operadoras de apostas licenciadas.
França e Portugal impuseram limitações a seus mercados de apostas, designando por meio de listas prescritas os tipos
de apostas permitidas e competições esportivas. Embora tenham um sistema de licenciamento online ilimitado, sofrem
com baixos números de operadoras. Isso é em parte causado pelos seus regimes fiscais onerosos, mas também pelo
resultado das limitações sobre os produtos de apostas que as operadoras licenciadas podem oferecer. Essa
desvantagem comercial, em relação às operadoras offshore não afetadas por esses problemas, é também demonstrada
pela dificuldade continua de Portugal para melhorar o número de consumidores, utilizando seu mercado de apostas
esportivas licenciadas online.
O número de novas estruturas de jogos online deverá entrar em operação durante 2021, sendo uma das mais
aguardadas a Holanda, que deve entrar em operação até o final do ano. Isso também empregará uma lista de eventos
de apostas admissíveis e proibirá certos mercados vistos como negativos, tais como cartões amarelos no futebol ou
uma falta dupla no tênis. A Suécia impôs restrições similares no início de 2020, um ano depois da abertura do mercado
online, de novo por motivos de integridade. Essas restrições de produtos somente cobrem apostas de eventos esportivos
suecos, o que diminuiu o impacto. No entanto, é esperado que coloque pressão no índice de captação de apostas
esportivas onshore, calculado em torno de 91% em 2019, mas que caiu para 80% a 85% no início de 2020. 50 Qualquer
adição de limitação de produtos no mercado poderia fazer pressão na captação.
A Espanha escolheu uma abordagem diferente da Suécia. Tendo incluído a exigência para suas operadoras de aderirem
a uma lista de eventos esportivos e aos aspectos desse eventos nos quais apostar poderia ocorrer quando o mercado
online fosse aberto em 2012, isso removeu esse fardo um ano depois. 51 Isso também diminuiu o impostos GGR de 25%
para 20% em 201852 O mercado espanhol tem visto um crescimento significativo nas apostas licenciadas como
resultado, com uma captação de apostas onshore online de 28%, em 2012, alcançando 76% em 2019, e estimativas
iniciais para mais de 90% até 2024, contudo, restrições rigorosas à publicidade podem reverter essa tendência positiva
de captação.
Muitas jurisdições que regulamentam as apostas sobre eventos esportivos não impõem restrições significativas nos
tipos de apostas ou em eventos autorizados, pois operadoras de apostas regulamentadas, capazes de oferecer uma
grande variedade de produtos e serviços para os consumidores, empregam sistemas de segurança para monitorar seus
mercados. Quaisquer restrições colocadas nas operadoras são, principalmente, proibições sobre menores de idade e
eventos esportivos amadores, e há algumas exceções relacionados com esses eventos, permitindo apostas onde elas
são competições maiores e amplamente difundidas.

Nos EUA, são comuns as proibições estaduais de apostas em esportes universitários, embora não seja universal, e
Nevada, por exemplo, não impõe qualquer tipo de restrições em apostas universitárias. Nova Jersey, que permite
apostas desde 2018, inicialmente, proibia apostas em qualquer evento de esporte ou desporto universitário no estado
ou em qualquer jogo com o time universitário de Nova Jersey. Contudo, em novembro de 2020, um painel do Senado
estadual, de forma unânime, aprovou uma emenda constitucional que revogava todas as restrições sobre as apostas
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em eventos desportivos universitários, juntamente com um painel da Assembleia estadual promovendo um Projeto de
Lei para alcançar isso em maio de 2021.53 Se aprovado por toda a legislatura, a proposta poderia chegar a um referendo
em todo o estado, em novembro de 2021.54

Figura 13: Disponibilidade de produtos de apostas e Captação Onshore Online
Grã-Bretanha
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Captação baixa: 66%

Nota: Captação de consumidores onshore (dados de 2019): Muito alto +95%, Alto +90%, Médio Alto +85%, Médio Baixo +75%, Baixo -75%

Restringir a disponibilidade de produtos se provará contraproducente para maximizar o potencial fiscal do mercado e
também sua supervisão regulatória e de integridade. Limitações de produtos são invariavelmente arbitrárias e
beneficiam operadoras offshore livre dessas restrições. Jurisdições como a Colômbia, Dinamarca, Grã-Bretanha,
Quênia, Malta, México, Espanha, e muitas outras, permitem uma oferta de produtos de apostas por meio de vários
canais de suas operadoras licenciadas. As características comuns em muitas dessas jurisdições incluem licenças
ilimitadas, imposto GGR aceitável, alto número de operadoras licenciadas e uma tendência de captação onshore forte.
Enquanto que o inverso é, muitas vezes, verdadeira em jurisdições que restringem excessivamente produtos de
apostas.
De fato, o índice da Grã-Bretanha de captação onshore de consumidores apostando online de 99%, em 2019, (sem
restrições de produtos) é um contraste gritante com o índice do Canadá de 31% (monopólio sem apostas únicas), o de
Portugal de 66% (lista restrita de esportes e apostas permitidas) e da Austrália de 76% (apostas online ao vivo proibidas).
Ao mesmo tempo que problemas como tributação e licenciamento impactam significativamente a viabilidade e
atratividade do mercado, a disponibilidade dos produtos de apostas não deveria ser menosprezada.
É importante enfatizar que essas jurisdições que permitem mercados de apostas sem restrições significantes não sofrem
de problemas com aumento de proteção aos jogadores. Operadoras responsáveis trabalham juntas com os reguladores
para estabelecer parâmetros claros, incluindo políticas de autoexclusão sob medida para cada cliente, enquanto permite
o acesso de consumidores a uma ampla variedade de produtos. Não é do interesse de operadoras responsáveis,
encorajar ou facilitar problemas sociais de qualquer tipo de jogo, na verdade, é completamente o oposto. Tal
comportamento adverso prejudica as operadoras e a reputação do setor, pois as autoridades regulatórias também se
mobilizariam para impor novas medidas regulatórias e aumentariam os custos onerosos das operadoras.
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Muitas jurisdições permitem a oferta de uma ampla variedade de
serviços e produtos regulamentados
Nos lugares em que as restrições foram impostas, a política predominante tem sido a constante expansão da lista de
eventos esportivos estabelecidos e tipos de apostas permitidas, como na Itália. 55 O processo da restrição de apostas e
o fornecimento das listas dos eventos e tipos de apostas aprovadas, e a constante revisão e atualização disso,
invariavelmente envolvem custos administrativos e de monitoramento tanto da autoridade regulatória quanto das
operadoras licenciadas. Tais práticas são de questionável impacto positivo social ou de integridade, dada as limitações
de qualquer abordagem nacional em um mercado global dividido em diferentes modelos regulatórios para apostas.
Ao mesmo tempo, operadoras offshore continuarão a oferecer quaisquer tipos de produtos de apostas que eles
escolherem, sem nenhuma limitação regulatória, supervisão ou possíveis sanções, tampouco há qualquer exigência
sobre eles para que se comprometam com ações preventivas responsáveis para proteger os consumidores ou eventos
esportivos. O fracasso em atrair operadoras para o mercado por causa de práticas regulatórias inviáveis e restrita
disponibilidade de produtos, invariavelmente dificultam o desenvolvimento daquele mercado; consumidores, ao
contrário, irão para operadoras offshore que oferecem um catálogo de produtos maior.

Integridade
Manter a integridade de eventos esportivos e impedir a corrupção desses eventos por apostas fraudulentas,
principalmente pela manipulação do evento e apostas associadas, tem se tornado o foco crescente dos legisladores,
dos esportes e das empresas de apostas. O capítulo seguinte considera problemas de integridade e de produto
utilizando dados de mercado e de alertas detalhados; esta seção considera problemas processuais regulatórios e
sanções.
A manipulação de resultados e a fixação de pontos (daqui em diante manipulação de resultados) vieram a tona no
começo do século, principalmente por meio do críquete (Cronje) 56 e do futebol (Bochum)57, e desde então, tornaram-se,
infelizmente, um problema do esporte mundial. Este relatório não listará os numerosos casos e esportes afetados que
frequentemente estão disponíveis em arquivos públicos. Mas avaliará os processos regulatórios (ou a sua falta)
empregados para proteger o mercado de apostas regulamentadas e os eventos esportivos nos quais ocorrem as
apostas.
Operadoras de apostas licenciadas responsáveis adotam medidas de integridade de mercado efetivas e práticas. De
fato, manter a integridade do mercado é importante para as operadoras licenciadas por duas razões: primeiro, fraudar
operadoras de apostas é o foco da corrupção, resultando em prejuízo para as operadoras; segundo, porque os
consumidores estarão menos dispostos a consumir produtos que acreditem ser ilegais ou manipulados, além de
impactar financeiramente. Manter a integridade e a credibilidade do mercado é, portanto, de fundamental importância.
Uma variedade de medidas de integridade estão disponíveis e são utilizadas por várias autoridades regulatórias e
incluem o compartilhamento de informações, invalidação de apostas suspeitas e a suspensão de mercados de apostas.
No entanto, o modo principal de proteger um mercado é por meio de monitoramento, e a abordagem mais eficiente e
amplamente utilizada requer que as operadoras licenciadas utilizem seus mercados e a supervisão dos consumidores
para identificar e reportar apostas suspeitas para as autoridades.
O modelo em operação na Grã-Bretanha é amplamente visto como um dos mais efetivos, tem uma clara exigência para
apresentação de relatórios nos requisitos do licenciamento e uma unidade dedicada à integridade dentro da autoridade
regulatória.58 A legislação dessa jurisdição fornece uma variedade de disposições específicas de integridade, para
combater a corrupção em apostas esportivas, incluindo a capacidade do regulador de: promulgar código de práticas
(Seção 24); condenar crimes (Seção 28); trocar informações (Seção 30 e Esquema 6); o crime de trapaça (Seção 42);
exigir o fornecimento de informações (Secção 88); e invalidar apostas (Seção 336) 59 Isso é complementado pelos
documentos de posicionamento político que fornecem orientações para as operadoras sobre o monitoramento da
integridade e relatórios processuais.60
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Operadoras de apostas responsáveis adotam medidas de integridade
efetivas e práticas
A exigência de relatórios sobre apostas suspeitas é, particularmente, evidente na estrutura europeia de licenciamento
de jogos, com França, Itália, Dinamarca, Suécia e Espanha, dentre outros, adotando práticas similares às da GrãBretanha. Malta é um dos mais recentes exemplos, com a Unidade de Integridade Esportiva estabelecida dentro da
Malta Gaming Authority (MGA) em agosto de 2019, um documento de orientação para operadoras, publicado em outubro
de 2020, e a exigência de que os licenciados de reportem apostas suspeitas por meio de um portal específico da MGA,
iniciado em 2021.61 Fora da Europa, os estados de Nova Jersey e Nevada também impõem relatórios de integridade,
assim como a Austrália que também estabeleceu um órgão central (Sports Integrity Australia 62) para fiscalizar a política
de integridade do país. A posição de outras jurisdições pode, no entanto, ser menos proativa.
Além de cada operadora monitorar e reportar, é amplamente reconhecido que há um nítido valor de as operadoras
fazerem parte de um sistema internacional de alerta e monitoramento de integridade, que também forneça dados às
autoridades competentes. Isso adiciona uma camada de proteção adicional para os negócios das próprias operadoras
e também a estrutura licenciada, sua capacidade de integridade operacional e reputação associada. O sistema alemão
se refere à implementação de um sistema de alertas precoce e a legislação do estado americano de Nova Jersey e da
Holanda exige que as operadoras sejam um membro do sistema de monitoramento. 63

Figura 14: Integridade e o Impacto da Captação Onshore na Proteção do Mercado
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Essas abordagens estão de acordo com o relatório Betmonialert financiado pela European Commission, que recomenda
fortemente que as autoridades públicas deveriam obrigar todas as operadoras licenciadas a “fazerem parte do sistema
de monitoramento de apostas”.64 Esse relatório e a lei de jogos remotos da Holanda se referem, especificamente, a
International Betting Integrity Association (IBIA) como o melhor exemplo de prática. A Review of Australia’s Sports
Integrity Arrangements também promove que operadoras “participem do monitoramento em tempo real do ‘detectar e
destruir’ e da análise de atividade de apostas suspeitas”, antecipando um modelo similar ao sistema da IBIA. 65
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Há um nítido valor de as operadoras fazerem parte de um sistema
internacional de monitoramento de integridade
A efetividade de tais sistemas é, no entanto, nula se não houver capacidade de punir a atividade criminal identificada
pelo monitoramento do mercado de apostas e pela troca de informações. Esportes podem e fazem sanções aos
participantes sobre os quais eles têm jurisdição e podem impor penalidades e até uma expulsão vitalícia. O envolvimento
das autoridades da segurança pública é particularmente um meio efetivo de enfrentar a criminalidade mais ampla. Isso
foi utilizado de uma forma positiva no caso da manipulação de resultados do críquete, no Paquistão, que resultou em
sentença de prisão em 2011.66 Mais recentemente, um grupo do crime organizado transnacional, manipulando partidas
de tênis, foi desmantelado em 2019.67 A lei necessária deve estar disponível para enfrentar tal criminalidade.
Em um nível jurisdicional (país, província, território ou estado), muitas formas de legislação incluem disposições que
sancionam as manipulações de resultados, que são focadas nas apostas corruptas. A legislação pode ser uma lei
específica sobre jogos, lei de proteção ao esporte ou leis pertinentes a problemas criminais comuns, como fraude e
suborno, ou uma combinação dessas leis. Leis sobre jogos podem focar numa infração comum de trapaça, enquanto
que leis esportivas são mais propensas a serem específicas em relação à manipulação ilegal de um evento. À última
pode se incluir infrações relacionadas a atividade de apostas, mas também resolver manipulações de resultados não
relacionadas a apostas.
O International Olympic Committee (IOC) e o United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) publicou um estudo,
em 2017, sobre disposições do direito penal para condenar a manipulação de competições. 68 Envolveu um análise de
52 jurisdições nacionais que denunciam a manipulação de resultados e oferecem os melhores modelos de prática.
Contudo, o problema da integridade nas apostas é um problema mundial e quaisquer mecanismos que procuram
enfrentá-lo, de maneira correspondente, devem envolver a cooperação nacional e internacional e a troca de
informações. Essa premissa é amplamente aceita, mas ainda não é tão amplamente adotada e posta em prática.

Disposições nacionais sobre integridade nas apostas e cooperação
internacional são vitais
O dilema tem sido de como esse vazio em ambas aplicações, política e prática, podem se conectar e por meio de qual
instrumento processual. O Council of Europe (CoE) está na dianteira dessa discussão na procura de uma solução. Sua
Convenção sobre Manipulação de Competições Desportivas entrou em vigor em setembro de 2019, e promove uma
ampla variedade de medidas de integridade a serem adotadas por jurisdições e outras partes interessadas, tais como
esportes e operadoras de apostas.69 O CoE também estabeleceu uma rede nacional de plataformas de integridade para
troca de informações e participou de uma cooperação transnacional. 70 Apesar da convenção ter conseguido amplo apoio
pela Europa, ela foi desenhada para ser um instrumento de integridade global: Austrália, por exemplo, tem
explicitamente declarado seu suporte à convenção e irá ratificá-la.71
Tal foco político e o comprometimento com as práticas de integridade não são adotadas universalmente. Enquanto
algumas jurisdições têm elementos dessas principais práticas de integridade, outras carecem de qualquer aplicação
detalhada de integridade nacional ou internacional e estratégias de engajamento. Por exemplo, no fim de 2020, o
Colombian National Committee for the Prevention of Manipulation of Sports Competitions começou a pressionar por uma
introdução da legislação para criminalizar a manipulação do esporte, assim como a criação de um protocolo para a troca
de informações entre autoridades públicas, esportes e operadoras de apostas, a fim de discutir questões sobre
integridade.72 Enquanto a atividade política no Canadá remove a proibição federal sobre apostas esportivas, e a
abertura do mercado em Ontário é bem-vinda, seria prudente progredir em conjunto com medidas efetivas de integridade
nacional.
Questões de integridade e a falta de uma política sobre o assunto também são evidentes na Índia, onde apostar é
comum, independentemente da proibição geral. O país também tem sofrido com problemas de manipulação de
resultados, principalmente, no críquete. Tentativas de condenar a suposta corrupção por meio de leis existentes tem se
provado, em grande parte, um fracasso.73 O relatório da Lei Commission of India’s, de 2018, sobre apostas esportivas,
apoiou o relatório anterior da Suprema Corte, nomeado Committee on Reforms in Cricket report (2015), em recomendar

32

Capítulo 2: Avaliação de mercado regulatório
Anúncios

que “Manipulação de jogos e fraude esportiva deveriam se tornar, especificamente, infrações penais com punições
severas.”74

O objetivo deve ser um mercado robusto e consumidores protegidos por
meio de práticas legislativas
O governo indiano apresentou uma Lei de Prevention on Sports Fraud, em 2013, mas o projeto foi arquivado em 2017. 75
Um Projeto de Lei de Private Members designado para discutir a fraude esportiva foi subsequentemente apresentado
em 2018, mas não fez nenhum progresso.76 Como resultado, as sanções à corrupção continuam a cair principalmente
nos esportes indianos, ainda que eles careçam de poderes investigativos das autoridade de segurança pública e muitas
vezes dos recursos financeiros necessários. Em um país de apostas não regulamentadas em grande escala e uma
história de manipulação de jogos, não resta recurso legal efetivo para condenar tal atividade. 77 Não há qualquer
licenciamento ou contrato com operadoras de apostas regulamentadas para monitorar e identificar a corrupção nas
apostas.
O objetivo deve ser a oferta de uma proteção de mercado robusta por meio de práticas legislativas modernas e a
supervisão das atividades de consumidores vindos da alta captação onshore online. Até em lugares onde as apostas
são proibidas, oferecidas por meio de entidade monopolista ou do contrário restritas, disposições claras e efetivas de
integridade nas apostas e cooperação internacional são necessárias.

Anúncios
A possibilidade de anunciar produtos e serviços para consumidores é importante para qualquer setor de negócios. Para
apostas esportivas, especialmente a online, é uma parte principal da capacidade da operadora para anular os serviços
correspondentes oferecidos pelas operadoras offshore. Na verdade, a oportunidade de anunciar é o principal meio de
captação de consumidores para operadoras licenciadas e uma das principais vantagens que essas operadoras têm no
competitivo mercado global.
No entanto, operadoras de apostas licenciadas estão conscientes de que o escopo das divulgações daqueles produtos
deve ser equilibrado com a importância da proteção aos jogadores e das preocupações sociais mais amplas em torno
dos produtos de apostas. Permitir anúncios e conquistar o equilíbrio do mercado tem desafiado muitos legisladores.
Como outros aspectos importantes da regulamentação dos jogos, a possibilidade de as operadoras anunciarem e a
extensão desses anúncios está, muitas vezes, sob constante avaliação.
Contudo, sem a possibilidade de promover os produtos de apostas, o mercado se provará não atraente para operadoras
que já estão, invariavelmente, em desvantagem comercial em relação às operadoras offshore, devido às obrigações
tributárias e, em alguns casos, restrições de produtos. Os interesses dos setores interligados como esportes que podem
receber receitas consideráveis de operadoras onshore, por patrocinar e anunciar oportunidades, também devem ser
consideradas.
Legisladores devem, consequentemente, equilibrar viabilidade de mercado e proteção social ou a estrutura regulatória
se provará inviável, resultando em consumidores migrando para canais offshore sem uma fiscalização regulatória. A
possibilidade de anunciar produtos oferecidos por operadoras onshore licenciadas, por meio de uma ampla variedade
de canais (transmissão, impressos, online), é comum entre as jurisdições que regulamentam apostas, porém são
estabelecidas dentro de parâmetros claramente definidos.
Por exemplo, políticas garantindo que os anúncios não são destinados a menores ou que incentivam excessivamente
os jogos são comuns. Proibições de anúncios dirigidos a jogadores que se autoexcluíram também é comum: Suécia e
Nevada incluem tais disposições em suas leis sobre jogos. 78 A Denmark’s Gambling Act estabelece que personalidades
não podem promover jogos ou sugerir que isso tenha contribuído com seu sucesso. 79
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Anunciar permite que operadoras onshore mantenham consumidores
longe dos serviços offshore
De forma similar, Portugal exige que anúncios não sugestionem que jogar é um meio para o sucesso ou de ganho
financeiro, e também proíbe anúncios perto de escolas. 80 A obrigação das operadoras em promover jogo responsável é
comum, assim como no México e na França; a última, também exige avisos específicos sobre o excesso de jogos.81 Na
Polônia, tais avisos devem advertir das potenciais consequências de se utilizar operadoras de apostas não licenciadas
offshore.82
Além das leis sobre jogos, regras sobre anúncios e patrocínios devem, também, estar evidentes nas diretrizes que
regulamentam canais de anúncios específicos, tais como transmissão e mídia impressa. Este último é o caso da GrãBretanha que complementa suas disposições na legislação sobre jogos com orientações mais detalhadas estabelecidas
no Código de Publicidade do Reino Unido, emitido pelo Committees of Advertising Practice (CAP) e administrado pela
Advertising Standards Authority (ASA).83
A França estabeleceu uma orientação adicional por meio da autoridade de audiovisual, o Conseil supérieur de
l’audiovisuel, a Polônia por meio de Związek Stowarzyszeń, um órgão autorregulatório de anúncios, e a Suécia via Órgão
do Consumidor.84 Associações do setor de jogos têm lançado, voluntariamente, anúncios de operadoras nacionais e
também orientação sobre patrocínio, por meio de membros do BOS na Suécia e da BGC na Grã-Bretanha, e do EGBA,
a orientação geral da UE .85

A possibilidade de anunciar é comum, mas dentro de parâmetros claros
e definidos
Anunciar, nos estados americanos de Nevada e Nova Jersey, está sujeito a orientação e parâmetros regulatórios menos
detalhados, comparados a muitas jurisdições europeias. Regulamentos são similarmente menos abrangentes no
México, Quênia e Colômbia. A orientação da estrutura regulatória sobre anúncios mais amplos de jogos e patrocinadores
pode, assim, variar entre as jurisdições. No entanto, a abordagem primordial é permitir um nível de divulgação dos
produtos em mercados regulamentados, dentro de limites estabelecidos e, sempre, focado em critérios principais.
Os anúncios de apostas por meio de mídia de transmissão têm sido, em particular, um foco de atenção, e uma limitação
na disponibilidade de tais anúncios tem sido criada em algumas jurisdições. A Alemanha, por exemplo, determinou que
os anúncios de apostas não são permitidos imediatamente antes ou durante transmissões, e não podem envolver
atletas.86 Polônia e Portugal estabeleceram horários específicos para que os anúncios de apostas possam ser
veiculados, por meio de canais de transmissão, algo que a lei sobre jogos da Holanda irá impor quando começar a
vigorar no fim de 2021.87 O projeto de lei do Quênia também inclui uma restrição. 88
Esse problema é um dos principais aspectos das orientações sobre anúncios definidos pelo setor de jogos,
estabelecidos na Grã-Bretanha. A proibição voluntária de anúncios na televisão, antes da hora decisiva das 21h, foi
prorrogada em agosto de 2019. A proibição de qualquer anúncio antes das 21h, começando cinco minutos antes de
qualquer evento esportivo ao vivo até cinco minutos depois de seu término, com a exceção de corridas de cavalo e de
cachorros que têm uma ligação antiga com as apostas. 89
A proibição durante o jogo procura resolver as questões sobre a quantidade de anúncios de apostas ligados à eventos
esportivos e que são vistos por menores de idade. Dessa forma, operadoras declararam que “o setor de jogos está
plenamente ciente das exigências da responsabilidade social, inclusive em relação à proteção às crianças.” 90 Um ano
depois que a proibição no setor foi aplicada, um estudo revelou que o número de anúncios de jogos na televisão vistos
por crianças entre 4 a 17 anos caiu em 97%.91 Em fevereiro de 2021, as orientações foram prorrogadas, em uma tentativa
de prevenir que clubes de futebol utilizem suas contas oficiais nas mídias sociais para promover ofertas de apostas. 92
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Anúncios

Promover apostas por meio de mídia de transmissão tem sido o principal
foco das políticas de anúncios
Uma das preocupações é o uso do “white labels”, no qual uma operadora que não é licenciada na Grã-Bretanha ainda
é capaz de patrocinar o esporte britânico e anunciar seus produtos por meio de uma terceirizada que é licenciada. Esses
acordos permitem que operadoras de apostas offshore utilizem eventos esportivos britânicos e a transmissão global
associada aos eventos, como um veículo para alcançar consumidores fora da Grã-Bretanha, principalmente na Ásia.
Dúvidas têm sido levantadas sobre os protocolos de proteção ao jogador, a integridade de mercado e a idoneidade de
tais operadoras que podem conduzir seus negócios de jogos de uma jurisdição mal regulamentada. 93
O governo britânico anunciou uma revisão em sua lei sobre jogos, incluindo anúncios, patrocínio e a abordagem “white
label”. Isso está previsto para acontecer durante o ano de 2021.94 Isso ressalta que anúncios e patrocínios representam
uma significativa fonte de receita para emissoras e anunciantes, incluindo esportes. 95 O governo procura examinar as
“evidências dos resultados positivos e negativos dessa relação para ter certeza de que podemos atingir um equilíbrio
adequado”.96 Operadoras responsáveis de apostas licenciadas reconhecem que o equilíbrio precisa ser atingido entre a
disponibilidade de anunciar e a proteção social. Essas operadoras adotam orientações práticas de anúncios e
parâmetros para patrocínio.

Proibir anúncios beneficia operadoras offshore e pode tornar qualquer
estrutura regulatória ineficaz
Porém, algumas jurisdições têm se mobilizado para proibir anúncios de apostas, em sua totalidade ou em grande parte.
A proibição de anúncios na Itália cobriu todos os canais da mídia e entrou em vigor em janeiro de 2019, porém a
proibição para patrocínio esportivo não entrou em vigor até julho daquele ano. 97 LOGiCO, representante das operadoras
italianas declarou que: “Apesar de compartilhar das preocupações das instituições sobre o problema das apostas, a
LOGiCO não acredita que essa proibição possa produzir efeitos positivos em termos de proteção ao jogador ou reduzir
- e certamente não eliminar - os riscos derivados de práticas não controladas dos próprios jogos.” 98
Em novembro de 2020, a Espanha instituiu medidas que restringem severamente (80% menos) anúncios de apostas
na televisão e no rádio, permitindo somente no horário entre 1h e 5h, anúncios físicos e impressos são amplamente
proibidos, e os patrocínios esportivos proibidos a partir de setembro de 2021 (é esperado que custe, somente, aos
clubes de futebol €80 milhões por ano em receitas perdidas).99 A Gambling trade association Jdigital, já avisou que: “Isso
significará, como aconteceu em outros países em que medidas similares foram adotadas, o aumento previsível de
atividade de operadoras não licenciadas, tendo consequências terríveis em termos de proteção à grupos vulneráveis.100
A Polônia proibiu os anúncios de apostas por meio de sua Lei sobre Gambling Act 2009, mas a alterou no início de
2017.101 Isso permitiu um número limitado de anúncios de apostas, dentro dos parâmetros definidos, sendo: na televisão
ou rádio entre 22h e 6h (exceto para anúncios que são transmitidos durante os eventos esportivos patrocinados pelas
operadoras), e em jornais e revistas, mas não em suas capas. Apesar da alta taxa de impostos, a revogação dessa
proibição geral sobre anúncios resultou no aumento do índice de captação de apostas onshore online do país, de 36%
em 2016 para 84% em 2019.
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Anúncios

Permitir anúncios é importante para a viabilidade do mercado ser sustentada
a longo prazo
O perigo para essas jurisdições que limitam severamente ou até proíbem os anúncios de produtos e serviços de apostas
licenciadas é que o inverso pode acontecer com seus índices de captação onshore, já que as offshore preenchem o
vazio publicitário. É provável que isso se torne, particularmente, evidente por meio de plataformas modernas alternativas,
como os anúncios online que podem ser mais difíceis de se monitorar, regulamentar e restringir, mais do que os formatos
mais tradicionais de transmissão e impressos.
Enquanto várias estruturas são empregadas, a abordagem geral é permitir anúncios dentro de certos parâmetros, como
um meio de captação de consumidores para operadoras onshore licenciadas e para assegurar a viabilidade do mercado.
O sucesso disso, em parte, está também ligado a outros aspectos, tais como tributação e a permissão de ofertas de
produtos. Porém, anúncios responsáveis são o principal componente para a viabilidade do mercado ser sustentada a
longo prazo. Proibir anúncios, no final, beneficiará operadoras offshore e pode tornar qualquer estrutura regulatória
ineficaz.
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Matriz de avaliação de mercado jurisdicional

61pts

Argentina
Regulamentação 18/30

Tributação 12/20

Produto 14/20

Integridade 7/15

Publicidade 10/15

Resumo do mercado
Apostas no varejo disponíveis e algumas licenças online regionais estão surgindo. Um mercado fragmentado,
disponibilidade de licenças limitada e a falta de medidas de integridade são um desafio, mas operadoras locais e
estrangeiras estão mostrando interesse no potencial do mercado.

Captação:

43%

18pts

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Apostas no varejo disponíveis e algumas
licenças online regionais estão surgindo. Um
mercado fragmentado, disponibilidade de
licenças limitada e a falta de medidas de
integridade são um desafio, mas operadoras
locais e estrangeiras estão mostrando
interesse no potencial do mercado.

Província de Buenos Aires: máximo de
sete licenças, taxa de candidatura de US$
115.000 e taxa de licença por 15 anos de
US$ 1,4 milhão. Cidade de Buenos Aires:
mínimo de três licenças (sem limite
superior), taxa de candidatura de US$
30.000 e taxa anual de US$ 100.000 para
uma licença de cinco anos. Mendoza:
espera-se que sejam entre duas e sete
licenças por 10 anos.

12pts

Tributação

Execução e proteção dos jogadores
A regulamentação é fragmentada por
província, onde existe. Apostas são
proibidas para menores de 18 anos.
Programas de autoexclusão foram
implantados pela província e pela cidade de
Buenos Aires. Requisitos da AML em vigor.

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Província de Buenos Aires: 25% GGR. Cidade de Buenos Aires: 10%
da receita líquida com apostas. O imposto federal sobre apostas
aumentou de 2% para 5% do volume em 2021, aumentando para 10%
se as operadoras forem sediadas em países com baixos impostos, ou
seja, paraísos fiscais. Anteriormente, esse imposto não havia sido
implantado e nem era cobrado.

Impostos cobrados nos níveis federal, provincial e municipal. 25% de
imposto corporativo. 21% de imposto sobre valor agregado – IVA –
sobre serviços digitais.

Produto

20

14pts

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas de varejo e online para corridas e esportes são permitidas
onde houver licenciamento. Também há apostas locais nas pistas de
corrida.

Odds fixas, bolão/pari-mutuel e exchange betting são permitidas em
eventos reais e virtuais. Não há restrições em apostas permitidas no
momento, embora a província de Buenos Aires deva aprovar cada
esporte e competição oferecidos.

Integridade

7pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

Regulamentação e licenciamento das apostas online estão nos
estágios iniciais de desenvolvimento, com uma estrutura fragmentada
província a província. A Argentina não está envolvida na convenção
sobre a manipulação de esportes do Conselho da Europa ou com sua
rede de plataformas nacionais.

Crime de manipulação de resultados estabelecido em 1974, Art. 24,
com pena de até três anos de prisão, a menos que constitua crime
mais grave.

Anúncios

10pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Regras nacionais e provinciais para anúncios. Patrocínios são provinciais. Anúncios permitidos para licenciados (limitados às províncias que
regulamentam o produto de aposta) dentro de certos parâmetros, por exemplo, sem promoções para menores de idade.
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Austrália
Regulamentação 22/30

69pts
Produto 12/20

Tributação 10/20

Integridade 13/15

Publicidade 12/15

Resumo do mercado
Estrutura fragmentada entre estados e o governo federal, com restrições às apostas online ao vivo. Imposto GGR
razoável, mas os impostos sobre os esportivos aumenta a carga tributária, resultando em um baixo número de
operadoras e uma captação offshore alta.

22pts

Regulamentação

Captação:

76%

30 pts

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

O Interactive Gambling Act 2001 prevê uma
proibição federal da maioria das formas de jogos
de azar online (apostas excluídas). Apostas
presenciais e online em corridas e esportes são
licenciadas e regulamentadas nos níveis
estadual e territorial. Várias legislações
estaduais e autoridades regulatórias em vigor,
levando a algumas variações de políticas. O
Território Norte é o principal licenciado.

Não há limitação nas licenças para apostas
em esportes online, com mais de 30 já
emitidas pelo Território Norte e operando
nacionalmente.
Território Norte: Custo de candidatura e
licença anual de AUS$ 24.000. Na prática,
há um monopólio nas apostas de varejo
pela Tabcorpo, que tem licenciamento
estadual por mais de 10 anos.

Embora as apostas sejam reguladas em
nível estadual, um registro nacional de
autoexclusão foi introduzido. A AML é
definida no nível federal. Clientes
Australianos apostando em operadoras
offshore continua sendo um problema.

Tributação

10pts

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Imposto sobre aposta no ponto de consumo, variando entre 8% e 15%
GGR na maioria dos estados, exceto no Território Norte. As entidades
esportivas têm permissão de impor taxas adicionais em produtos, com
uma média declarada de 2,5% de volume ou 20% a 30% de GGR, o
que aumenta muito a carga fiscal sobre as operadoras Australianas.

30% de imposto corporativo. 10% IVA/Imposto sobre bens e serviços
(GST).

Produto

12pts

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas de varejo (monopólio) e online para corridas e esportes são
licenciadas. Também há apostas locais nas pistas de corrida.

Odds fixas, bolão/pari-mutuel e exchange betting são permitidas em
eventos reais e virtuais. Apostas esportivas ao vivo são proibidas
online; permitidas para apostas de varejo e por telefone, e online para
corridas. Listas de esportes aprovados em operação.

Integridade

13pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

As operadoras são obrigadas a denunciar apostas suspeitas às
autoridades e entidades esportivas (contratos de integridade devem
estar em vigor para que as apostas sejam permitidas). A Austrália se
comprometeu a ratificar a convenção de manipulação de esportes do
Conselho da Europa e é integrante de sua rede de plataformas
nacionais; Sports Integrity Australia foi estabelecida para coordenar
sua política de integridade.

Variam, mas muitos estados criminalizaram condutas, que corrompem
o resultado das apostas de um evento, com até 10 anos de prisão.

Anúncios

12pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
A Australian Communications and Media Authority (ACMA) fornece códigos de prática ao setor que restringem anúncios no rádio e na TV,
especialmente em relação a eventos esportivos ao vivo. Algumas entidades esportivas e reguladores propuseram a proibição de patrocínio de
apostas para esportes.
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47pts

Canadá
Regulamentação 18/30

Tributação 5/20

Produto 12/20

Integridade 5/15

Publicidade 7/15

Resumo do mercado
A anulação da proibição federal sobre apostas esportivas únicas e a província de Ontário sinalizando que licenças
online serão disponibilizadas para operadoras privadas são positivas. Contudo, desafios sobre a integridade e
monopólios regionais ainda permanecem, com uma captação offshore de clientes que provavelmente irá continuar.

18pts

Regulamentação

Captação:

31%

30 pts

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

As 13 províncias e territórios legislam e controlam
apostas físicas e online. Apostas em esportes e
corridas de cavalo estão disponíveis, mas por
meio de um monopólio de operadoras. Em 2019,
Ontário anunciou planos para abrir o setor para
empresas privadas (reiterado no fim de 2020). O
governo federal também concordou em remover a
proibição de apostas esportivas únicas em 2021.

Monopólio de operadora em cada província e
território. Ontário assumiu o compromisso de
solicitar o licenciamento de operadoras particulares
de apostas online durante 2021, embora não haja
detalhes regulatórios ou fiscais até o momento. A
Canadian Pari-Mutuel Agency licencia apostas em
bolão em mais de 30 pistas de corrida e mais de
140 salões de apostas, sendo financiada por uma
taxa de 0,8% do volume de negócios.

A idade mínima para apostar é 18 ou 19
anos, dependendo da província.
Há políticas definidas de exclusão e
apostas responsáveis. A AML está em
vigor.

Tributação

20

5pts

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Cada província recebe e distribui os lucros de suas operadoras
monopolizadas de apostas. As províncias pagam um imposto federal
sobre bens e serviços que incide sobre atividades de apostas. Taxa
federal de 0,8% em apostas de corrida pari-mutuel e algumas taxas
provinciais sobre corridas. Ganhos profissionais em apostas são
considerados taxáveis.

O imposto federal corporativo é de geralmente 9% a 15% (até 38%
sem reduções), com várias taxas tributárias provinciais adicionais. 5%
IVA/Imposto sobre bens e serviços (GST).

Produto

12pts

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Monopólio de apostas de varejo e online para corridas e esportes,
dependendo da província. Ontário se comprometeu a abrir o mercado
online para operadoras privadas.

O Código Penal que proíbe apostas esportivas únicas (exceto corrida)
deve ser revogada. Opções limitadas em algumas províncias, por
exemplo, Ontário permite principalmente esportes Norte-Americanos e
futebol Europeu. Um máximo de 99 eventos são exibidos online, mas
devem ser colocados nos locais de varejo com apostas de C$ 2 a C$
100. A Colúmbia Britânica permite apostas online com uma gama mais
ampla de esportes e apostas.

Integridade 5pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

O Canadá não assinou e não ratificou a convenção de manipulação
de esportes do Conselho da Europa e não é integrante de sua rede de
plataformas nacionais. No final de 2019, o Canadian Centre for Ethics
in Sport pediu ao governo que assinasse a convenção do CoE e
examinasse a questão de manipulação de partidas no Canadá.

Não há lei sobre manipulação de resultados. O Código Penal (Art. 209)
inclui o crime de trapaça em apostas, com prisão de até dois anos, e
fraude (Art. 380), com até 14 anos.

Anúncios

7pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Marketing e anúncios de apostas estão sujeitos aos regulamentos provinciais. Por exemplo, o Ontario Gaming Control Act (Art. 31) proíbe
anúncios voltados para menores e faz outras restrições. Padrões adicionais de marketing de apostas responsáveis também estão em vigor, por
exemplo, OLG e Colúmbia Britânica. Porém, o anúncio de jogos de azar online é proibido pelo Código Penal do Canadá (seção 201-6).
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76pts

Colômbia
Tributação 16/20

Regulamentação 24/30

Integridade 7/15

Produto 18/20

Publicidade 11/15

Resumo do mercado
Um mercado online emergente com um imposto GGR moderado e uma ampla oferta de produtos demonstra que
a Colômbia está mais propensa a atrair o interesse das operadoras internacionais. Poderia se beneficiar do
contínuo reforço da estrutura, principalmente na integridade das apostas.

24pts

Regulamentação

Captação:

79%

30 pts

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

A Colômbia foi o primeiro país na América Latina a
regulamentar as apostas online, emitindo sua
primeira licença em 2017. Físicas e online são
reguladas nacionalmente pela Coljuegos (algumas
licenças regionais). Apostas físicas em bolão
estão sob contrato exclusivo. Operadoras online
podem fornecer terminais para apostas esportivas
em locais de jogos de azar ou não.

As operadoras devem pagar 1% de sua receita
líquida com jogos e um custo anual fixo (no
momento, COP828,116 ou aproximadamente US$
230 ou €190). Havia 17 licenciadas para apostas
esportivas online em 2020. As licenças são
concedidas por prazos de três a cinco anos. O
monopólio sobre apostas esportivas físicas em
bolão terminou em novembro de 2019 e não foi
renovado.

As operadoras devem permitir a
autoexclusão dos jogadores e fornecer
uma lista para a reguladora, embora não
haja um sistema centralizado em vigor.
Limites de depósitos devem ser
oferecidos, mas nenhum limite de
apostas ou de tempo é exigido. Avisos
sobre vício devem ser exibidos. AML em
vigor.

Tributação

20

16pts

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Imposto sobre apostas online em 15% GGR (mas pelo menos 83%
retornam para os jogadores). Apostas esportivas em bolão são 17% do
volume de negócios. Apostas físicas com licenças regionais são de
12% a 17% do volume de negócios. Os ganhos em apostas estão
sujeitos ao imposto de renda.

Imposto corporativo de 31% em 2020, 30% em 2021. Apostas online
são isentas do IVA (19%).

20

Produto

18pts

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas físicas e online licenciadas. Apostas em corridas
somente físicas.

Permite bolão, odds fixas e exchange betting em esportes e odds fixas
e exchange betting em eventos não esportivos, incluindo esportes
virtuais e eSports, que não é classificado como esporte. Apostas em
corridas de cavalos são excluídas das apostas online. Apostas
esportivas em bolão são físicas e têm sido fornecidas por meio de um
contrato exclusivo (agora encerrado e não renovado).

Integridade

7pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

A Colômbia não está envolvida na convenção sobre a manipulação de
esportes do Conselho da Europa ou com sua rede de plataformas
nacionais. O Comitê Nacional de Prevenção contra Manipulação de
Competições Esportivas, que envolve entidades esportivas e
operadoras de apostas, tem pedido a introdução de uma legislação de
integridade.

Não existe o crime de manipulação de resultados, mas pode ser
considerado o crime de corrupção privada (Código Penal, Art. 250A),
com até oito anos de prisão.

Anúncios

11pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Operadoras de apostas podem anunciar seus serviços, e estão sujeitas às regras gerais de publicidade. Os anúncios não podem ser voltados
para menores de idade, nem exibidos durante a programação infantil. Anúncios de apostas não devem dar a impressão de que as chances de
ganho são maiores do que realmente são. Os anúncios também devem incluir avisos sobre vício. O patrocínio esportivo é permitido.

40

Capítulo 2: Avaliação de mercado regulatório
Matriz de avaliação de mercado jurisdicional

86pts

Dinamar
ca
Regulamentação 27/30

Tributação 13/20

Produto 19/20

Integridade 14/15

Publicidade 13/15

Resumo do mercado
Captação:

Com uma estrutura regulatória robusta, mas equilibrada, estabeleceu um dos mercados mais bem sucedidos na
Europa. Todavia, o afastamento do imposto GGR moderado é negativo e, como foi concedido pelo governo, é
provável que caia a captação onshore.

89%

27pts

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

O Gambling Act entrou em vigor em 2012,
substituindo a abordagem monopolista anterior; o
mercado é supervisionado pela Danish Gambling
Authority. Apostas esportivas e de corrida, físicas
e online, são licenciadas e regulamentadas, com
apostas de odds fixas em cavalos, cães e pombos
permitidas desde 2018 (substituindo o monopólio
em apostas de bolão físicas e online em corridas
de cavalo).

Número ilimitado de licenças para apostas
esportivas fixas e online (uma única licença para
ambas), válida por até cinco anos. Mais de 20
licenças emitidas até o momento. Apostas físicas
dominadas pelo antigo monopólio Danske Spil.
Licenças de apostas gerais ficaram sujeitas a uma
taxa de candidatura de DKK 285.800 em 2020. A
taxa anual depende de GGR mas variou entre
DKK 57.200 e DKK 5.143.500.

Sem apostas para menores de 18 anos.
Protocolos de verificação de jogadores.
Registro de Jogadores Voluntariamente
Excluídos (ROFUS) em vigor, as
operadoras devem verificar se um
jogador se autoexcluiu. Os limites de
depósito para jogadores devem estar
disponíveis para o público. Requisitos da
AML em vigor.

Tributação

13pts

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

28% de GGR pago mensalmente (aumentando de 20% no início de
2021). Taxa de 8% do volume de negócios em odds fixas nas apostas
de corridas de cavalo dinamarquesas desde 2018.

22% de imposto corporativo. 25% de Imposto de Valor Agregado (IVA).

Produto

19 pts

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas e online licenciadas. Também
há apostas locais nas pistas de corrida.

Odds fixas, bolão/pari-mutuel e exchange betting são permitidas em
eventos reais e virtuais. Apostas virtuais online não podem ser
oferecidas por operadoras privadas, pois são monopólio da Danske
Spil. Não é permitido oferecer apostas para competições esportivas
sub-18, mas não há outras restrições ou listas de esportes aprovados.

Integridade

14 pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

Operadoras de apostas licenciadas são obrigadas a informar às
autoridades sobre atividades suspeitas. A Dinamarca assinou, mas
não ratificou a convenção de manipulação de esportes do Conselho
da Europa e é integrante de sua rede de plataformas nacionais. A
plataforma nacional é supervisionada pela Anti-Doping Denmark e
inclui autoridades governamentais, operadoras e entidades esportivas.

A manipulação de resultados é especificamente criminalizada na seção
10(b) do Promoting Integrity in Sport Act 2015 e inclui uma multa ou
prisão de até dois anos.

Anúncios

13pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Regras detalhadas de anúncios definidas pelas autoridades. Não podem ser voltados para menores de idade, nem dar a impressão de que as
chances de ganho são maiores do que realmente são. Regras de marketing de bônus em vigor, devem incluir termos e condições claros.
Patrocínio esportivo é permitido, o novo Marketing Act impede que os clientes sejam simultaneamente expostos a produtos de apostas e
empréstimos, o que causava problemas.
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Matriz de avaliação de mercado jurisdicional

72pts

França
Regulamentação 22/30

Tributação 8/20

Integridade 14/15

Produto 15/20

Publicidade 13/15

Resumo do mercado
Um quadro regulatório robusto e uma forte integridade das apostas. Uma carga tributária alta, restrições nas
ofertas de produtos de apostas, limitação nos produtos adicionais devido ao monopólio de estabelecimentos
físicos. Um mercado não atraente com um baixo número de operadoras de apostas online licenciadas.

Regulamentação

22pts

Captação:

92%

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

As apostas esportivas são permitidas na França
desde 1985, mas ficaram sujeitas à provisão de
monopólio. As apostas físicas continuam sendo
um monopólio, mas a Lei de Online Gambling de
2010 abriu as apostas esportivas e de corridas
online para licenciamento e regulamentação pela
ANJ (que substituiu a ARJEL a partir de Junho de
2020).

Licenças ilimitadas de apostas esportivas e de
corridas online, mas somente 14 licenças para
apostas esportivas estão em operação, com 7
delas oferecendo também apostas em corridas. A
ANJ emite licenças para períodos renováveis de
cinco anos, sem taxa de licenciamento. As
apostas físicas estão sujeitas a um monopólio
concedido à Française des Jeux (FDJ),
privatizada em 2019. As corridas de cavalo estão
sujeitas a um monopólio concedido à Pari Mutuel
Urbain (PMU), que também oferece apostas
esportivas online.

Apostas são proibidas para menores de
18 anos. Um programa de autoexclusão
está em vigor e deve ser verificado pelas
operadoras. Um jogador também pode
requisitar sua exclusão de um site
específico. As operadoras devem
fornecer aos jogadores as opções de
apostas e limites de depósito. A AML
está em vigor.

Tributação

8pts

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

A partir de 2020, as operadoras online são taxadas em 37,7% de GGR
para corridas e 55,2% de GGR para apostas esportivas. Há 44,5% de
GGR para apostas de varejo. As operadoras também devem pagar
uma taxa ao organizador de um evento esportivo francês pelo direito
de oferecer apostas, e uma taxa para corridas de cavalos.

26,5% a 27,5% de imposto corporativo em 2021 (deve cair para 25%
em 2022). 20% de Imposto de Valor Agregado (IVA).

Produto
Canais de aposta

Tipos de apostas
Apostas de odds fixas e bolão são permitidas; exchange betting é
proibida. A ANJ determina uma lista de eventos esportivos e de períodos
desses eventos em que as apostas podem ser oferecidas em
cooperação com as entidades esportivas. Apostas não são permitidas
em eventos virtuais. Monopólio em apostas de bolão físicas e de corrida.

Apostas esportivas e de corridas físicas (monopólios para apostas
esportivas e de corridas) e online licenciadas.

Integridade

20

15pts

14 pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

Operadoras são obrigadas a informar às autoridades sobre atividades
suspeitas. A Franças assinou, mas não ratificou a convenção de
manipulação de esportes do Conselho da Europa e é integrante de sua rede
de plataformas nacionais. Uma plataforma nacional está em operação
desde 2016, trabalhando com parceiros nacionais e internacionais.

A lei de 2012 (Código Penal Art. 445) criou o crime de fraude de
aposta, criminalizando a manipulação de resultados com até
cinco anos de prisão e multa de €500.000.

Anúncios

13pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
As regras de anúncios são definidas pelo Decreto N.º 2010-624. Anúncios de apostas (publicações e audiovisual) não devem ser voltados para
menores. Os materiais de marketing não podem ser enviados para jogadores autoexcluídos e uma mensagem de alerta sobre apostas
excessivas deve aparecer no anúncio. O patrocínio esportivo é permitido.
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76pts

Alemanha
Regulamentação 25/30

Tributação 11/20

Integridade 13/15

Produto 14/20

Publicidade 13/15

Resumo do mercado
A tão aguardada regulamentação de um dos maiores mercados da Europa, imediatamente atraindo licenciados.
Contudo, o imposto sobre volume de negócios e as restrições a produtos de apostas ao vivo podem causar
problemas na captação de consumidores, dificultando a fiscalização regulatória e o retorno fiscal.

Regulamentação

Captação:

92%

25pts

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

Apostas esportivas e de corridas físicas e online
licenciadas e reguladas. O limite de licenças de 20
operadoras definido em 2012 foi abolido, com um
regime interino de Tratado de 18 meses a partir do
início de 2020, e um novo Tratado Interestadual
definido para julho de 2021. Saxony-Anhalt então
assumirá (de Hesse) como autoridade central de
licenciamento para os 16 estados.

Um número ilimitado de licenças de apostas
online está disponível desde o início de 2020, com
mais de 25 emitidas durante a curta vigência do
Tratado de transição. A partir da metade de 2021,
o licenciamento anual custará de 2% a 0,6% do
volume de negócios da operadora. Já existe um
grande mercado físico e algumas limitações
estaduais para o número de licenças físicas
poderão continuar.

Apostas são proibidas para menores de
18 anos. As operadoras devem proteger
menores e pessoas vulneráveis, e
monitorar sinais de vício. Isso inclui uma
lista central de autoexclusão (com
duração mínima de três meses) e
jogadores definindo limites de depósito
que não excedam a €1.000 por mês
(pode haver exceções). A AML está em
vigor.

Tributação

11pts

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

As apostas são taxadas em 5% do volume de negócios.

Os impostos federais (15%) e comerciais municipais representam um
total de 30% a 33%. 19% de Imposto de Valor Agregado (IVA).

Produto

14pts

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas e online licenciadas.

Apostas ao vivo com odds fixas são permitidas somente sobre o
resultado final, próximo gol ou similar. Uma lista de apostas permitidas
será publicada e as apostas consideradas suscetíveis a manipulação,
banidas. Apostas em corridas de cavalos são licenciadas (Horse Race
Betting and Lotteries Act), mas apostas em bolão são restritas a
associações de corridas e pistas. Apostas não esportivas, bolsas de
apostas e apostas spread são proibidas. Apostas virtuais não são
reguladas.

Integridade

13pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

As operadoras devem fazer parte de um sistema de monitoramento de
integridade e denunciar apostas suspeitas às autoridades. A
Alemanha assinou, mas não ratificou a convenção de manipulação de
esportes do Conselho da Europa e é integrante de sua rede de
plataformas nacionais.

O Código Penal (Art. 265) cobre especificamente a manipulação
esportiva com até cinco anos de prisão.

Anúncios

13pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Os anúncios não podem ser excessivos ou enganosos, nem voltados a menores ou pessoas vulneráveis. Anúncios na TV para apostas em
eventos esportivos não são permitidos imediatamente antes ou durante a transmissão ao vivo e não devem envolver atletas ativos. O patrocínio e
os anúncios em locais esportivos são permitidos na forma de anúncio da marca em camisas, quadros e mídias similares.
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Matriz de avaliação de mercado jurisdicional

91pts

Grã-Bretanha
Regulamentação 27/30

Tributação 17/20

Produto 20/20

Integridade 14/15

Publicidade 13/15

Resumo do mercado
Captação:

Regulação robusta, custos operacionais moderados e tributação. Representa uma das primeiras partes da
legislação de jogos online e permanece como um dos melhores exemplos de regulação ao redor do mundo.
Previsto para manter altos números de operadoras e índice de captação.

99%

27pts

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

Apostas esportivas e em corridas, físicas e online,
são licenciadas e reguladas na Grã-Bretanha (a
Irlanda do Norte tem sua própria legislação) pelo
Gambling Act 2005, que estabeleceu a Gambling
Commission. Autoridades locais licenciam as
instalações do mercado de apostas físicas
estabelecido há muito tempo.

Licenças ilimitadas para canais físicos e online.
Mais de 100 licenças de apostas online em
operação, com mais de 8.000 instalações de
apostas físicas (também licenciadas pelas
autoridades locais). Os custos de licenciamento
variam conforme os produtos de apostas,
dependendo do GGR: a taxa de candidatura da
licença de apostas online (sem limitação de
duração) é de aproximadamente £3.000 a
£25.700, com uma taxa anual entre £3.000 e
£500.000.

Apostas são proibidas para menores de
18 anos. As condições de licenciamento
e códigos de prática incluem cláusulas
detalhadas sobre apostas responsáveis
para proteger menores e pessoas
vulneráveis.
Isso inclui autoexclusão de jogadores
(todas as operadoras online devem
participar do esquema GAMSTOP,
desenvolvido pelo setor de apostas). A
AML está em vigor.

Tributação

17pts

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Imposto no ponto de consumo. Apostas online, físicas de odds fixas e de
bolão são 15% GGR. Apostas esportivas do tipo spread são 10% GGR e
apostas financeiras spread são 3% GGR. Exchange betting é 15% em
comissão. Taxa de 10% GGR sobre apostas em corridas de cavalos.

19% de imposto corporativo em 2021. Apostas estão isentas do
imposto de valor agregado (IVA).

Produto

20pts

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas e online licenciadas.

Apostas de odds fixas, exchange, bolão e spread permitidas. O
regulador tem o poder de impor restrições a eventos e tipos de
apostas, mas nenhuma restrição foi considerada necessária.

14 pts

Integridade

15

Integridade nas apostas

Ações penais

Operadoras licenciadas são obrigadas a informar ao regulador e
entidades esportivas sobre atividades suspeitas. Orientações
detalhadas sobre políticas de integridade são fornecidas às
operadoras. A Grã-Bretanha assinou, mas não ratificou a convenção
de manipulação de esportes do Conselho da Europa e é integrante de
sua rede de plataformas nacionais. A plataforma nacional inclui as
autoridades, operadoras e entidades esportivas.

O crime de trapaça previsto no Gambling Act (s.42), com até dois anos
de prisão, além de leis sobre suborno e fraude.

Anúncios

13pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
As licenciadas devem cumprir os códigos do regulador e da Autoridade de Padrões de Publicidade em relação a anúncios e promoções de
bônus, além de proteger menores de idade e outras pessoas vulneráveis. O setor de apostas também estabeleceu seu próprio código de
anúncios responsáveis, proibindo anúncios de apostas na TV durante eventos esportivos. O patrocínio esportivo é permitido, mas logotipos de
apostas não são permitidos nas camisas esportivas infantis.
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Matriz de avaliação de mercado jurisdicional

9pts

Índia
Regulamentação 3/30

Tributação 2/20

Produto 2/20

Integridade 1/15

Publicidade 1/15

Resumo do mercado
Embora as apostas sejam difundidas em toda Índia, elas são proibidas e por isso não são licenciadas nem
regulamentadas. Proteção ao jogador e uma fiscalização de mercado não existem, assim como o retorno fiscal.
O mercado não regulamentado e a criminalidade relacionada continuarão a crescer.

3pts

0%

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

As apostas são proibidas na maior parta da Índia, de
acordo com o Public Gaming Act 1867. Porém, a
Constituição permite que os estados regulamentem
e taxem as apostas. As apostas físicas em corridas
são permitidas em 11 estados (ativas em seis).
Karnataka (rescindido desde então) e West Bengal
permitiam apostas online em corridas de cavalo, em
2020. Sikkim (Online Gaming Act 2009) licencia as
apostas com base em uma intranet física, mas
somente dentro do estado.

No pequeno estado de Sikkim (população
menor que 1 milhão), uma licença provisional
para oferecer apostas esportivas físicas
custa 100.000 rúpias. Isso permite que a
licenciada monte a infraestrutura e cumpra
com outros requisitos de licenciamento. Uma
licença regular então é emitida por um
período de cinco anos e custa dez milhões
de rúpias.

2pts

Captação:

Tributação

Execução e proteção dos jogadores
As apostas são proibidas em sua maior
parte e, portanto, não licenciadas ou
regulamentadas; assim, não há proteção
específica para jogadores ou medidas de
responsabilidade com jogos de azar. Sikkim
impõe algumas medidas, como a proibição
para menores de 18 anos. O Prevention of
Money Laundering Act, 2002 (PMLA) proíbe
atividades de lavagem de dinheiro.

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Em Sikkim, as operadoras devem pagar uma taxa de 10% da receita bruta
com jogos ou 50 milhões de rúpias, o que for maior. As leis de imposto de
renda na Índia determinam que qualquer ganho, que exceda dez mil rúpias,
de qualquer loteria ou outro jogo está sujeito a um imposto retido de 30%.

O imposto corporativo é de 30% para empresas domésticas e 40%
para empresas estrangeiras. O imposto sobre produtos e serviços
(Good and Services Tax, GST) é de 28%.

2pts

Produto

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Acesso muito limitado a apostas esportivas e de corridas físicas
e online licenciadas.

Apostas físicas licenciadas e, em menor extensão, apostas online em corridas
de cavalos estão disponíveis em alguns estados. Em Meghalaya, apostas no
esporte chamado teer (um tipo de arqueria) são licenciadas. Em Nagaland, é
possível oferecer apostas em esportes virtuais e esportes de seleção de
equipes. Somente Sikkim permite apostas em eventos esportivos reais.

1pts

Integridade

15

Integridade nas apostas

Ações penais

A Índia não está envolvida na convenção sobre a manipulação de esportes do
Conselho da Europa ou com sua rede de plataformas nacionais. Apesar do volume
de apostas não regulamentadas, da manipulação de resultados nos esportes
Indianos e vários relatórios da Suprema Corte recomendando a regulamentação
para proteger a integridade dos esportes, nenhuma legislação foi aprovada.

Não há uma lei específica contra manipulação de
resultados (uma proposta foi arquivada em 2017) e as
tentativas de usar a lei criminal existente se mostraram
infrutíferas. Algumas sanções esportivas são impostas.

1pts

Anúncios

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
De acordo com o Advertising Standards Council of India (ASCI) Code, propagandas para produtos banidos por lei são proibidas. Segundo as
Cable Television Network Rules 1994, as propagandas de jogos de azar são proibidas, mas anúncios de jogos de habilidade, como corridas de
cavalos, não são. Em Sikkim, as licenciadas podem anunciar sob certas cláusulas, como não direcionar os anúncios a menores de 18 anos; os
bônus também são permitidos.
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77pts

Itália
Regulamentação 27/30

Tributação 14/20

Integridade 14/15

Produto 17/20

Publicidade 5/15

Resumo do mercado
Captação:

Mercado bem estabelecido que, por meio de uma estrutura ampla e equilibrada de ofertas para o consumidor, tem
reduzido progressivamente o número de consumidores apostando fora do país. Rigidez excessiva nas restrições a
anúncios que pode inverter a tendência de captação onshore positiva.

Regulamentação

94%

27pts

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

Apostas esportivas e de corridas físicas e online
licenciadas e reguladas pela ADM. As apostas
italianas são reguladas por leis diferentes, mas a
regulamentação para apostas esportivas de odds
fixas foi estabelecida pelo decreto de 2006.

Licenças de apostas físicas e online são
concedidas por um processo de oferta. O número
de licenças, a duração, taxas e outros detalhes
são decididos em cada oferta. A última oferta em
2019 teve 70 licenças online concedidas (120
estavam disponíveis) a um custo de €200.000
cada, e são válidas até o fim de 2022. Uma nova
oferta para licenças físicas é aguardada para
2021, tendo sido adiada desde 2016.

Apostas são proibidas para menores de
18 anos. As operadoras devem permitir a
autoexclusão de jogadores. A ADM criou
o registro de autoexclusão RUA em
2018. Os jogadores devem estabelecer
limites de apostas e também devem ter
permissão de definir limites de depósito.
A AML está em vigor.

Tributação

14pts

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Apostas esportivas físicas em 20% GGR e apostas esportivas online
em 24% GGR (mais um imposto de 0,5% sobre o volume de negócios
até 2022). Apostas virtuais, 22% GGR. Corridas físicas, 43% GGR, e
corridas online, 47% GGR. Os ganhos dos clientes são tributáveis e
deduzidos na fonte pelas operadoras.

24% de imposto corporativo. As apostas não estão sujeitas ao IVA.

Produto

17pts

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas e online licenciadas.

Odds fixas, bolão e exchange betting são permitidas. Apostar em
eventos virtuais também é permitido. Existe uma lista oficial de eventos
esportivos em que apostas podem ser oferecidas. As operadoras
podem solicitar permissão para oferecer eventos não cobertos pela
lista. Apostar em eventos esportivos jogados exclusivamente por
menores de idade é proibido.

Integridade

14 pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

Operadoras de apostas licenciadas são obrigadas a informar às
autoridades sobre atividades suspeitas. A Itália estabeleceu uma
unidade para monitorar apostas suspeitas, de varejo e online, em
2011. Ela assinou e ratificou a convenção de manipulação de esportes
do Conselho da Europa e é integrante de sua rede de plataformas
nacionais.

A legislação que criminaliza a manipulação dos resultados esportivos
entrou em vigor em 1989 e inclui até dois anos de prisão (lei 401/1989
- Art. 1.3).

Anúncios 5 pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
O anúncio de todos os serviços de jogos de azar (exceto as loterias nacionais) em transmissões de rádio e TV, imprensa e outras publicações
está proibido desde julho de 2018. O patrocínio esportivo também foi banido. Sinalização nas lojas físicas e informações sobre odds e bônus de
apostas em sites são permitidas.
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71pts

Quênia
Regulamentação 20/30

Tributação 15/20

Produto 18/20

Integridade 7/15

Publicidade 11/15

Resumo do mercado
A capacidade de ofertar um vasto catálogo de apostas e um imposto GGR atrativo são prejudicados por outras
cargas tributárias, licenciamento caro, falta de jogo responsável e medidas de integridade. Problemas com a
estabilidade do mercado também representam desafios para o investimento de operadoras internacionais.

20pts

Regulamentação

Captação:

93%

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

Apostas esportivas e de corridas físicas reguladas
pelo Betting, Lotteries and Gaming Act de 1966.
Online, a regulamentação é definida pela Betting,
Gaming and Lotteries (Online Gaming)
Regulations de 2019. Uma nova lei (Gaming Bill
2019) cobrindo todos os tipos de aposta aguarda
aprovação em 2021.

Licenças ilimitadas para apostas físicas ou on-line
(mais de 80 concedidas). Várias taxas de
candidatura e renovação são impostas, variando
de Ksh.10.000 a Ksh.700.000. Governos locais
também concedem licenças físicas. Na proposta
Gaming Bill o licenciamento online custa Ksh.100
milhões (€750.000) e o físico custa Ksh.30
milhões (€230.000), com três anos de duração e
taxas de renovação de Ksh.30 milhões e Ksh.5
milhões.

Apostas são proibidas para menores
de 18 anos. O licenciamento atual
exige que as operadoras minimizem o
excesso de jogo e a participação de
menores de idade. Porém, assim como
o Gaming Act de 1966 e as
Regulations de 2019, a Gaming Bill de
2019 não tem medidas detalhadas de
proteção aos jogadores, como a
autoexclusão. Há requisitos de AML.

15pts

Tributação

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

As apostas são taxadas em 15% GGR (no momento e no Art. 37 da
Gaming Bill). Há também um Imposto Retido (WHT) de 20% sobre os
ganhos dos jogadores e um imposto sobre serviços digitais de 1,5%
sobre a receita bruta, afetando operadoras online a partir de 2021.

30% de imposto corporativo para empresas residentes, incluindo
subsidiárias de empresas estrangeiras (do contrário, 37,5%). Apostas
são isentas de IVA.

Produto

18pts

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas e online licenciadas. Apostas
também são permitidas na única pista de corridas.

Odds fixas e bolão são licenciadas. O processo atual de candidatura
para licença requer que as operadoras informem ao regulador sobre os
eventos esportivos propostos e tipos de apostas a serem oferecidos,
mas não há restrições listadas e nenhuma é definida na Gaming Bill. A
Gaming Bill define uma aposta online mínima de Ksh.50 (Art. 60).

Integridade

7pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

O Quênia não está envolvido na convenção sobre a manipulação de
esportes do Council of Europe ou com sua rede de plataformas
nacionais. Não há requisitos de integridade listados em legislação ou
pelo regulador, embora sua política envolva a garantia de que as
apostas sejam conduzidas de forma justa e aberta e que não sejam
fonte de crime.

Não há lei sobre manipulação de resultados, mas a Gaming Bill inclui o
crime de trapaça em apostas (Art. 154), com até dois anos de prisão.

Anúncios

11pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
A Gaming Bill (Art.158) requer que os anúncios indiquem a natureza viciante das apostas e dedique 10% do espaço a apostas responsáveis.
Anúncios na TV e rádio não são permitidos entre 6h e 22h, exceto durante eventos esportivos ao vivo. A Gaming Bill impõe um imposto de 35%
sobre os anúncios em TV e rádio. O Advertising Standards Body também inclui cláusulas para proteger menores e pessoas vulneráveis. O
patrocínio esportivo é permitido.
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88pts

Malta
Regulamentação 25/30

Tributação 19/20

Produto 20/20

Integridade 12/15

Publicidade 12/15

Resumo do mercado
Captação:

A princípio é um hub de operações internacional. Ampla variedade de produtos de apostas permitida e medidas
de integridade recentemente reforçadas. Imposto atrativo, incluindo um potencial significativo para redução de
impostos corporativos. Continuará a atrair operadoras.

ND

25pts

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

Apostas esportivas e de corridas físicas e online
licenciadas e reguladas pela MGA. Malta atualizou
suas leis com o Gaming Act 2018, com a
legislação suportada por vários regulamentos e
diretrizes. É principalmente um hub de operações
internacional.

Licenças ilimitadas de apostas online podem
ser concedidas, (mais de 100 em operação) por
períodos de 10 anos, com uma taxa anual de
€25.000. Contribuições variáveis de
conformidade também são cobradas,
dependendo da receita da operadora: Tipo 1
€25.000 a €375.000, Tipo 2 €25.000 a
€600.000, Tipo 3 €25.000 a €500.000, Tipo 4
€5.000 a €500.000.

As operadoras devem aderir a medidas de
proteção dos jogadores e de apostas
responsáveis. A Diretriz de Proteção de
Jogadores inclui a autoexclusão por um
período de tempo definido ou
permanentemente. Os jogadores também
devem ter permissão para definir limites de
depósito e de aposta. Mensagens de
apostas responsáveis em sites. A AML está
em vigor.

19 pts

Tributação

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Há um imposto de 5% GGR sobre apostas online e físicas para
jogadores baseados em Malta. Os ganhos dos jogadores são isentos
de impostos, desde que não sejam receita profissional. Não há imposto
para apostas de clientes internacionais.

35% de imposto corporativo com reduções significativas disponíveis
(seis sétimos, em caso de receita comercial, tornando-o 5%). 18% de
Imposto de Valor Agregado (IVA).

Produto

20pts

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas e online são licenciadas.

Odds fixas, bolão e exchange betting são permitidas. Apostas spread
também são permitidas, mas reguladas pela Autoridade de Serviços
Financeiros de Malta. Não há restrições aos tipos de apostas que
podem ser oferecidas.

Integridade

12pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

Operadoras são obrigadas a informar às autoridades sobre atividades
suspeitas, com uma plataforma online de denúncias lançada em
novembro de 2020. A MGA Sports Integrity Unit produziu um manual
de orientações abordando o monitoramento e as denúncias de apostas
suspeitas. Malta não assinou nem ratificou a convenção do Conselho
da Europa, mas o Sports Governance and Integrity Act 2021
estabelece uma plataforma nacional.

O Corruption in Sport Act 2018 torna a manipulação de resultados
esportivos um crime, com pena de três anos de prisão.

Anúncios

12pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
O Regulamento Gaming Commercial Communications e as diretrizes do Commercial Communications Committee incluem cláusulas protegendo
menores de idade e pessoas vulneráveis. As comunicações comerciais não podem ser enviadas a jogadores autoexcluídos. O patrocínio e
anúncios em programas de TV para menores de idade são banidos. Os bônus não podem ser enganosos.
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70pts

México
Regulamentação 22/30

Tributação 12/20

Produto 18/20

Integridade 7/15

Publicidade 11/15

Resumo do mercado
Licenças ilimitadas, vasta oferta de produtos de apostas e capacidade de anunciar os serviços de apostas é
atrativo. Porém, a legislação é ultrapassada e focada principalmente em apostas físicas, com uma carga
tributária relativamente alta e falta de medidas de integridade de mercado.

22pts

Regulamentação

Captação:

90%

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

As apostas são governadas pela Federal
Gaming and Raffles Law 1947, com a
estrutura regulatória supervisionada pela
SEGOB. Regulamentos e decretos
adicionais estabeleceram a estrutura atual,
que permite apostas. Uma nova lei federal
foi proposta em 2014, mas não deve ser
aprovada durante a administração atual
(que termina em 2024).

Não há restrições sobre o número de licenças para
apostas esportivas e de corridas físicas ou online, mas
as autoridades locais podem impor proibições de
zoneamento. As licenças de apostas são válidas por
até 25 anos e podem ser renovadas por períodos
adicionais de 15 anos.
Não há custo de candidatura. A taxa anual de licença é
de 1% sobre o volume de negócios em apostas
esportivas e 2% sobre o volume de negócios em
corridas. A organização beneficente estatal
Pronosticos Deportivos também oferece apostas.

Apostas são proibidas para menores de 18
anos. Organizações sobre problemas com
apostas são listadas pelo regulador, com
uma linha telefônica dedicada disponível.
Não há um programa central de
autoexclusão ou quaisquer requisitos para
limites de depósitos ou apostas de
jogadores.

12pts

Tributação

A AML está em vigor.

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Um imposto de 30% GGR é cobrado sobre apostas esportivas e de corridas. Os ganhos
dos jogadores são tratados como renda tributável, tanto em nível federal (1%) como pelos
estados (geralmente, de 4% a 6%). Os estados também podem cobrar impostos locais das
operadoras, embora as leis federais permitam que as licenciadas deduzam os impostos
locais até um total de 20% do imposto federal de 30%.

30% de imposto corporativo e 16% de IVA. Em
meados de 2020, um imposto de serviços digitais
(SAT) de 16% também foi cobrado.

Produto

18pts

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas e online
são licenciadas.

Os tipos de apostas permitidas não são tratados diretamente na legislação. Porém, na
prática, as operadoras podem oferecer apostas de bolão e odds fixas, incluindo ao vivo.
Apostas em eventos virtuais também são oferecidas. O Art. 2 da lei 1947 define as
atividades em que as apostas podem ocorrer e é muito abrangente, cobrindo
primariamente jogos de tabuleiro (como xadrez), corridas e todos os tipos de esportes.

Integridade

7pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

O México não assinou e não ratificou a convenção de manipulação de esportes do
Council of Europe e não está envolvido na rede de plataformas nacionais do CoE.
Nenhuma medida específica de integridade é evidente, mas o Regulamento de 2004 (Art.
29) exige que as licenciadas denunciem possíveis atividades criminosas às autoridades.

Além dos crimes da lei de jogos de azar, pode ser
possível usar leis gerais de corrupção e suborno.

Anúncios

11pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Os anúncios de apostas são regulados principalmente pela lei 1947 e o Regulamento 2004 (Art. 9), mas também pode ser controlado por
autoridades locais. Os anúncios podem ser feitos em qualquer formato, mas precisam atender a certas condições. Especificamente, isso inclui
mensagens promovendo apostas responsáveis e exclui menores de idade. O patrocínio esportivo também é permitido.
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77pts

Holanda
Regulamentação 22/30

Tributação 13/20

Produto 15/20

Integridade 14/15

Publicidade 13/15

Resumo do mercado
Licenças online ilimitadas e foco regulamentar forte na proteção do jogador, muito provável que atraia um número
considerável de operadoras. No entanto, o contínuo monopólio de estabelecimentos físicos somado ao imposto GGR
online alto e restrições de produto, possivelmente, vão impactar a captação.

Captação:

3%

22pts

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

O processo de licenciamento de apostas
esportivas e de corridas online sob o Online
Gaming Act 2019 deve ser aberto na primeira
metade de 2021, com a KSA emitindo licenças
em operação na segunda metade de 2021. As
apostas físicas continuarão sendo um
monopólio oferecido pela Nederlandse Loterij
para apostas esportivas e ZEbetting & Gaming
Nederland BV para corridas.

Licenças de apostas online ilimitadas podem
ser concedidas por períodos de cinco anos,
custando €48.000. As apostas físicas
continuarão sob provisão de monopólio. A
KSA vai impor uma taxa de 1,75% da GGR às
operadoras para cobrir os custos regulatórios
e vício em jogo.

Apostas são proibidas para menores de 18
anos. As licenciadas devem impedir apostas
excessivas ou feitas por menores de idade; a
operadora deve contribuir com um Fundo de
Prevenção ao Vício. Os jogadores devem ter
permissão de estabelecer limites de
depósito/apostas e de autoexclusão; as
licenciadas devem verificar o Registro Central
de Exclusão (CRUKS). A AML está em vigor.

Tributação

13pts

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

29% GGR (mas será 30,1% GGR pelos primeiros seis meses no
novo processo de licenciamento do Online Gaming Act 2019). Uma
taxa de 10% GGR será paga por apostas de corridas ocorridas na
Holanda.

25% de imposto corporativo. Apostas são isentas de IVA.

Produto

15pts

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas (monopólio) e online.

Odds fixas, bolão e exchange betting são permitidas. Apostas spread e em
eventos não esportivos são proibidas. Apostas não são permitidas em eventos
juvenis ou amadores, ou para eventos negativos como cartões amarelos no
futebol ou uma falta dupla no tênis. Os esportes devem ser informados sobre
as apostas em seus eventos, e uma lista de eventos permitidos será
determinada.

Integridade

14 pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

As operadoras devem conduzir uma análise de risco dos eventos
que oferecem para apostas, participar de um sistema internacional
de monitoramento e denunciar apostas suspeitas. A Holanda
assinou, mas não ratificou a convenção de manipulação de esportes
do Conselho da Europa e é integrante de sua rede de plataformas
nacionais.

Coberta pela lei de fraudes (Código Penal, Art. 326) com até quatro anos
de prisão.

Anúncios

13pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Os anúncios não devem ser voltados para menores de idade, nem sugerir ganhos financeiros. Bônus são permitidos, mas não podem promover
apostas excessivas. Não é permitido anunciar na TV entre 6h e 21h (exceto menções neutras de patrocínio de mídia) e nem fazer promoção de
apostas ao vivo durante eventos esportivos. Patrocínio esportivo é permitido, mas conflitos de interesse devem ser solucionados.
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85pts

Nevada (EUA)
Regulamentação 25/30

Tributação 19/20

Produto 18/20

Integridade 12/15

Publicidade 11/15

Resumo do mercado
Regulamentação bem sucedida e bem estabelecida. O custo inicial do licenciamento é bem considerável, mas
mitigado por um imposto GGR extremamente atrativo e por uma vasta oferta de produtos. A obrigatoriedade de
mostrar a identificação dentro dos estabelecimentos físicos, antes de iniciar as apostas online, está ultrapassada.

Captação:

89%

25pts

Regulamentação
Estrutura regulatória
Nevada estava isento da proibição de apostas
esportivas anterior da PASPA e tem uma
indústria estabelecida há muito tempo. Apostas
físicas e online são regidas pelo Nevada
Gaming Control Act, com licenciamento e
regulamentação feitos pela NGC/NGCB. Todas
as apostas devem ser feitas dentro dos limites
de Nevada.

Números e custos de licenciamento
Cassinos e operadoras de jogos móveis podem se
candidatar a uma licença de apostas. A taxa de
licença anual para esportes é de US$ 500, mas as
operadoras precisam primeiro obter uma licença de
jogo não restrita (taxa de candidatura de US$ 1.000,
mas as taxas investigativas variam e podem custar
mais de US$ 1 milhão). Há cerca de 200 locais com
uma licença esportiva não restritiva. A NGC pode
limitar um período de licença (normalmente, dois
anois), após o qual o candidato deve fazer nova
solicitação, mas do contrário as licenças não expiram.

19 pts

Tributação

Execução e proteção dos jogadores
Apostas são proibidas para menores de 21
anos. As licenciadas devem exibir
mensagens sobre jogo problemático e treinar
a equipe para reconhecer comportamentos
de vício. Não há um programa central de
autoexclusão, mas muitas operadoras têm
programas da empresa. Os jogadores devem
ter permissão de definir limites de crédito e
marketing direto. AML em vigor.

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

As apostas são taxadas em 3,5% a 6,75% GGR. As apostas também estão sujeitas a um
imposto federal de 0,25% sobre o volume de negócios (manuseio); um projeto de lei
bipartidário de 2020 propõe a revogação desse imposto. Não há impostos estaduais sobre os
ganhos dos jogadores, mas são tratados como receita (perde dedução) sob o imposto de renda
federal. Os regulamentos de Nevada não determinam o uso de dados oficiais da liga e não
fornece uma taxa de integridade para as ligas esportivas.

Não há imposto corporativo em Nevada, mas a
alíquota federal é de 21%.

Produto

18pts

Canais de aposta

Tipos de apostas

20

Odds fixas e bolão são permitidos (Reg. 22, 26 e 30). Virtuais são permitidas. Não
é permitido apostar em esportes amadores (eventos de faculdades são permitidos)
ou em eleições políticas. Esportes no estado podem solicitar que nenhuma aposta
ocorra em seus eventos em casa, o que será considerado (nenhuma em vigor).
Contas em aplicativos de apostas estabelecidas remotamente não são ativadas até
que a identidade do jogador seja exibida em locais físicos licenciados.

Apostas esportivas e de corridas físicas e online (via aplicativo móvel)
são licenciadas.

Integridade

30

12pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

As operadoras devem denunciar apostas suspeitas (utilizando o
Formulário de Denúncia de Apostas Suspeitas). Nenhuma aposta é
permitida com participantes envolvidos em esportes.
Os EUA/Nevada não assinaram e não ratificaram a convenção de
manipulação de esportes do Conselho da Europa e não são integrantes
de sua rede de plataformas nacionais.

Crime federal de Suborno em Disputas Esportivas (U.S. Code § 224), com até
cinco anos de prisão. Nevada (NRS Ch. 465), crimes de fraude e trapaça.

Anúncios

11pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Regras gerais de anúncios contidas no NGC Act (Reg. 5), por exemplo, devem ser conduzidas com decência e honestidade e não podem ser falsas ou
enganosas. Isso inclui imprensa, rádio, sites e transmissões de TV. O marketing promocional é permitido com certos parâmetros, por exemplo, não pode ser
direcionado a pessoas autoexcluídas.
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82pts

Nova Jersey (EUA)
Regulamentação 25/30

Tributação 17/20

Produto 16/20

Integridade 13/15

Publicidade 11/15

Resumo do mercado
Captação:

Fundamental na revogação do PASPA e postura progressista sobre regulamentação. Boa base de imposto
GGR e forte na integridade. Rejeição ao mandato de dados esportivos e à taxa de integridade. Vincular
licenças online com os estabelecimentos físicos pode restringir o potencial do mercado.

82%

25pts

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

Nova Jersey teve um papel importante na
revogação da PASPA em meados de 2018,
permitindo que todos os estados dos EUA
licenciassem apostas esportivas. Apostas
físicas e online são reguladas pelo NJ DGE de
acordo com a Sports Wager Law 2018. A NJ
Racing Commission emite as licenças iniciais
de apostas esportivas para as pistas de
corrida, com as renovações feitas pelo DGE.

As licenças online são vinculadas a licenças físicas
oferecendo apostas (cassinos e pistas de corrida). Cada
licenciada pode fornecer até três sites de apostas esportivas
(skins).
As candidaturas para licença de apostas esportivas físicas ou
online custam US$ 100.000. A renovação anual custa pelo
menos US$ 100.000. Há sete cassinos e três pistas de
corrida oferecendo apostas físicas, com cerca de 20 sites de
apostas online. A NJRC licencia apostas de corrida em bolão
(pari-mutuel) dentro e fora das pistas (as taxas variam).

Apostas são proibidas para menores de
21 anos (exceto pari- mutuel, para
menores de 18). O DGE mantém uma
lista central de autoexclusão cobrindo
atividades físicas e online. Os períodos de
autoexclusão variam de, no mínimo, um
ano a até a vida toda. Os jogadores
podem definir limites de depósito, gastos
e tempo. AML em vigor.

17pts

Tributação

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Imposto no ponto de consumo. Imposto sobre apostas esportivas físicas
9,75% GGR, online 14,25% GGR. As apostas estão sujeitas a um imposto
federal de 0,25% sobre o volume de negócios (manuseio); um projeto de lei
bipartidário de 2020 propõe a revogação desse imposto. Não há impostos
estaduais sobre os ganhos dos jogadores, mas são tratados como receita
(perde dedução) sob o imposto federal. Não há mandato oficial de liga ou
taxa de integridade para ligas esportivas.

9% de imposto corporativo em Nova Jersey, com uma alíquota federal de
21%.

Produto

16pts

Canais de aposta

20

Tipos de apostas
Odds fixas, bolão e exchange betting são permitidas. Apostas virtuais podem ser
oferecidas. O DGE fornece uma lista de tipos de apostas aprovadas e eventos
esportivos. Apostas são proibidas para qualquer esporte colegiado ou evento
atlético em Nova Jersey ou sobre qualquer time de faculdade de Nova Jersey
jogando em qualquer lugar. Uma exceção é feita em alguns eventos, como March
Madness, e eventos internacionais em que pessoas com menos de 18 anos são
minoria.

Apostas esportivas e de corridas físicas e online são licenciadas.

Integridade

13pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

As operadoras são obrigadas a informar às autoridades sobre atividades
suspeitas e também devem se engajar com um provedor de monitoramento
de integridade (13 69N- 1.6). Os EUA/Nova Jersey não assinaram e não
ratificaram a convenção de manipulação de esportes do Conselho da
Europa e não são integrantes de sua rede de plataformas nacionais.

Crime federal de Suborno em Disputas Esportivas (U.S. Code § 224), com
até cinco anos de prisão. Vários crimes de trapaça no nível estadual.

Anúncios

11pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Regras gerais de anúncios contidas no NJ Admin. Code (13:69C-14.2) ditam que os anúncios de apostas devem ser baseados em fatos e não podem ser falsos
ou enganosos. Uma operadora esportiva de bolão deve garantir que mensagens sobre jogo excessivo sejam incluídas em todos os anúncios impressos, online
ou transmitidos (13:69N-1.8).
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72pts

Polônia
Regulamentação 24/30

Tributação 5/20

Produto 18/20

Integridade 13/15

Publicidade 12/15

Resumo do mercado
Licenças ilimitadas para apostas físicas e online e sem restrições a tipos de apostas. Contudo, o imposto
oneroso sobre volume de negócios e o direito sobre as apostas esportivas contribuíram para o número
relativamente baixo de licenças e impactou na captação de consumidores.

Captação:

84%

24pts

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

A principal legislação é o Gambling Act
2009, com licenciamento e regulação
sendo conduzido pelo Ministério das
Finanças. A lei permite apostas esportivas
e de corridas (Art. 2) por entidades
privadas, enquanto a estatal Totalizator
Sportowy oferece exclusivamente um
cassino online, além de outras formas de
apostas.

Não há limite de licenças, com cerca de 20 licenças
físicas e online em operação. As licenças são
concedidas por cinco anos e podem ser prorrogadas
por mais seis. A taxa de licença é definida por um
ponto de base (aposta média mensal). A taxa para
apostas físicas é de 2.000% do valor básico
(PLN102,814.80 em 2020) mais 50% do valor básico
por ponto de aposta. Para uma permissão de apostas
online, a taxa mínima é igual a 9.000% do valor básico
(PLN 462.666,60 ou €100.000). Outras taxas e
garantias também são cobradas.

Apostas são proibidas para menores de 18
anos. Não há um programa central de
autoexclusão, mas as operadoras devem
exibir mensagens de alerta e links para sites
sobre jogo excessivo. A lei não especifica
ou impõe limites de jogadores para apostas,
tempo ou depósitos. A AML está em vigor.

20

Tributação 5 pts
Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

As apostas são taxadas em 12% do volume de negócios.
Entretanto, para licenças concedidas somente para oferecer apostas
em corridas, o imposto é de 2,5% do volume de negócios. As
licenciadas também devem ter o consentimento das entidades
esportivas polonesas para usar os resultados de seus eventos,
impondo taxas de direitos sobre apostas esportivas. Ganhos de
jogadores acima de PLN 2.280 são taxados em 10%.

O imposto corporativo é de 19%. Apostas são isentas de IVA.

Produto

18pts

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas e online licenciadas.

Odds fixas e bolão são permitidas. Apostas de bolão são restritas a
competições esportivas, enquanto apostas de odds fixas são permitidas para
eventos esportivos e não esportivos, além de eventos virtuais. Não há
restrição ou lista de eventos ou apostas permitidos.

Integridade

13pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

A Polônia assinou, mas não ratificou a convenção de manipulação de Sports Act 2010 (Capítulo 10) inclui cláusulas criminais para proteger os
esportes Poloneses contra manipulação injusta, com penas de até 10
esportes do Conselho da Europa e é integrante de sua rede de
anos de prisão.
plataformas nacionais. Um grupo operacional informal de
interessados monitora apostas suspeitas e troca informações.

Anúncios

12pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Uma emenda de 2017 permite uma quantidade limitada de anúncios de apostas. Os anúncios são permitidos em jornais e revistas, mas não na
capa. Não podem vincular apostas ao sucesso pessoal ou encorajar apostas mais altas. Anúncios não são permitidos na TV ou rádio entre 6h e
22h, exceto anúncios transmitidos durante eventos esportivos patrocinados por operadoras. O patrocínio esportivo é permitido.
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68pts

Portugal
Regulamentação 22/30

Tributação 7/20

Produto 14/20

Integridade 13/15

Publicidade 12/15

Resumo do mercado
O alto imposto sobre o volume de negócios faz de Portugal um mercado não atrativo, com um número baixo de
operadoras online licenciadas e um monopólio de estabelecimentos físicos. É improvável que atraia muitas novas
operadoras e um considerável direcionamento dos jogadores para fora do país deverá continuar.

Captação:

66%

22pts

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

Apostas online esportivas e em corridas
licenciadas e reguladas pelo SRIJ, com as
primeiras licenças emitidas em 2016, após
a aprovação do decreto de 2015. Apostas
físicas esportivas e de corrida de cavalo,
em bolão e odds fixas, continuam a ser
fornecidas por uma operadora com
monopólio (Santa Casa).

Licenças ilimitadas para apostas online esportivas e de
corridas, custando €12.000 para emissão e renovação.
A licença dura três anos e pode ser prorrogada por
mais três anos. Há custos e garantias adicionais de
certificação do sistema.
Somente 10 licenças online para apostas de odds fixas
foram concedidas. As apostas físicas em monopólio
são oferecidas em 4.500 pontos de venda.

Apostas são proibidas para menores de 18
anos. As operadoras online devem fornecer
um mecanismo de autoexclusão para
jogadores e os jogadores podem se
autoexcluir de todas as operadoras
licenciadas. Limites de depósito e apostas
também devem estar disponíveis.
Requisitos da AML em vigor.

Tributação

7pts

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

Apostas esportivas e de corridas, na modalidade odds fixas, são
taxadas em 8% do volume de negócios. A comissão da bolsa de
apostas é taxada em 35% GGR. Imposto sobre apostas de corrida
em bolão, 25% GGR. Os jogos da Santa Casa estão sujeitos a um
tributo de 4,5% sobre o valor da aposta e de 20% sobre ganhos
acima de €5.000.

Operadoras online não estão sujeitas ao imposto corporativo (21%) ou
imposto de valor agregado (23%).

Produto

20

14pts

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas (monopólio) e online são
licenciadas.

Somente odds fixas para apostas esportivas. Odds fixas e bolão para
corridas. Apostas esportivas na modalidade exchange são permitidas. O SRIJ
emitiu uma lista de eventos esportivos e tipos de apostas em que as apostas
de odds fixas podem ser oferecidas. Apostas em eventos virtuais não são
reguladas.

Integridade

13pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

O governo adotou uma lei em 2007 estabelecendo um regime de
Operadoras de apostas licenciadas são obrigadas a informar às
autoridades sobre atividades suspeitas. Portugal assinou e ratificou a responsabilidade criminal por atos contra fair play em esportes, com até
cinco anos de prisão.
convenção de manipulação de esportes do Conselho da Europa e é
integrante de sua rede de plataformas nacionais.

Anúncios

12pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Anúncios de apostas são permitidos desde 2015. O SRIJ é responsável pela supervisão de anúncios e fornece um manual de melhores práticas.
Os anúncios não devem ser direcionados a menores, nem encorajar apostas excessivas. Há uma proibição sobre anúncios no rádio e na TV entre
as 7h e as 22h30, ou em até 30 minutos de programas de TV para menores de idade. O patrocínio esportivo é permitido.
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79pts

Espanha
Regulamentação 26/30

Tributação 16/20

Produto 19/20

Integridade 13/15

Publicidade 5/15

Resumo do mercado
Uma estrutura fiscal e regulatória relativamente positiva, atraindo um considerável número de operadoras com uma
tendência de captação onshore crescente. Isto, talvez, possa ser prejudicado pela restrição rigorosa a anúncios,
levando a uma visão de mercado reduzida e receitas tributáveis.

Captação:

76%

26pts

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

Na Espanha, o licenciamento nacional
para operadoras de apostas online pelo
Gambling Act de 2011 começou em 2012
e é regulado pelo DGOJ. Isso inclui uma
licença geral de apostas e licenças para
produtos, por exemplo, apostas de odds
fixas. As 17 regiões autônomas da
Espanha regulam apostas físicas e online
em seus territórios.

As licenças federais são emitidas por meio de ofertas
públicas. Não há restrições ao números de licenças até
o momento, com mais de 40 licenças de apostas
esportivas online na modalidade odds fixas e mais de
10 licenças de apostas em corridas concedidas, além
de licenças para bolão e exchange. O licenciamento
online geral dura 10 anos, com licenças de produtos
individuais de 1a 5 anos custando €10.000 para uma
licença de apostas e testes de padrões técnicos
(€38.000), garantias e uma pequena taxa anual sobre o
volume de negócios. Os custos regionais de
licenciamento físico e online variam.

Apostas são proibidas para menores de 18
anos. Programas de autoexclusão são
organizados nos níveis regional e nacional.
Limites nacionais de depósito e apostas são
definidos (por exemplo, máx. de €3.000 por
mês), além de protocolos das operadoras
para detectar problemas com apostas. AML
requerida.

16pts

Tributação

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

No âmbito nacional, apostas online de odds fixas, exchange e bolão
em esportes e corridas são taxadas em 20% GGR. Apostas físicas e
online com licenças regionais variam entre 10% e 20% GGR. Os
ganhos de apostas são considerados como renda tributável, mas as
perdas são dedutíveis.

25% de imposto corporativo e imposto de atividades econômicas
(dependendo da municipalidade). Apostas são isentas de IVA.

Produto

19 pts 20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas e online licenciadas.

Apostas de odds fixas, bolão e exchange em eventos reais são permitidas
(virtuais não são regulados). Apostas ao vivo online são permitidas. Não é
permitido apostar em eventos esportivos sub-18. As autoridades regionais
podem estabelecer tipos de apostas permitidas para suas licenciadas.

Integridade

13pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

Operadoras licenciadas são obrigadas a informar às autoridades
sobre atividades suspeitas. A Espanha assinou, mas não ratificou a
convenção de manipulação de esportes do Conselho da Europa e é
integrante de sua rede de plataformas nacionais. A plataforma
nacional inclui as autoridades governamentais, operadoras e
entidades esportivas.

O Código Penal inclui crimes de corrupção por conspiração em relação a
competições esportivas profissionais, com até quatro anos de prisão.

Anúncios 5 pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Regras revisadas em 2020 ditam que os anúncios em TV e rádio só serão permitidos entre 1h e 5h. Anúncios físicos e impressos serão proibidos,
a menos que seja um evento ou publicação sobre apostas. Também há limitações para bônus e atividades promocionais. O patrocínio de jogos de
azar para equipes esportivas será banido a partir de 2021.
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83pts

Suécia
Regulamentação 25/30

Tributação 16/20

Produto 17/20

Integridade 13/15

Publicidade 12/15

Resumo do mercado
Captação:

Mercado positivo na abertura inicial, com uma regulação boa e equilíbrio fiscal, atraindo um número
significativo de operadoras. A falta de uma orientação clara resulta em multas sendo impostas e restrições a
novos produtos são negativas.

91%

25pts

Regulamentação

30

Estrutura regulatória

Números e custos de licenciamento

Execução e proteção dos jogadores

Apostas esportivas e de corridas físicas e
online licenciadas e reguladas pela SGA.
O Gambling Act 2018 prevê o
licenciamento e a regulação de apostas
onlines a partir do início de 2019. Apostas
físicas continuam dominadas pelos
monopólios anteriores de apostas
esportivas e em corridas, pela ATG e
Svenska Spel.

Licenças ilimitadas de apostas físicas e
online, esportivas e em corridas, com mais
de 45 licenças online concedidas. O custo
de uma licença de apostas é de SEK
400.000 e ela pode ser emitida por até
cinco anos. A taxa anual é baseada no
volume de negócios e varia entre SEK
30.000 e SEK 500.000.

Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Os
jogadores devem ter permissão de autoexclusão e as
licenciadas devem conferir o registro nacional de
autoexclusão.
Os jogadores devem especificar limites de depósito e
apostas. Os provedores de acesso devem exibir uma
mensagem de alerta em sites de operadoras não
licenciadas. As licenciadas não podem oferecer crédito.
AML em vigor.

16pts

Tributação

20

Impostos e taxas sobre apostas

Outros tributos

As apostas são taxadas em 18% GGR. Não há impostos sobre os
ganhos dos jogadores, a menos que seja de uma operadora não
licenciada, caso em que um imposto de 30% sobre os ganhos é
aplicado. Propostas para uma taxa sobre corridas de cavalos e
proteção especial de direitos autorais para esportes foram
rejeitadas.

20,6% de imposto corporativo em 2021. Apostas são isentas de IVA.

Produto

17pts

20

Canais de aposta

Tipos de apostas

Apostas esportivas e de corridas físicas e online.
As apostas físicas são dominadas pelos dois exmonopólios.

Odds fixas, bolão e exchange betting são permitidas. Apostar em eventos virtuais é
permitido. Desde o início de 2020, a SGA proibiu apostas em esportes Suecos envolvendo
violações de regras (por exemplo, cartões amarelos), limita as apostas aos times das quatro
principais divisões de futebol, proíbe apostas na maioria das partidas de futebol amistosas e
no desempenho individual de qualquer jogador abaixo de 18 anos.

Integridade

13pts

15

Integridade nas apostas

Ações penais

Operadoras são obrigadas a informar às autoridades sobre
atividades suspeitas. A Suécia assinou, mas não ratificou a
convenção de manipulação de esportes do Conselho da Europa e
é integrante de sua rede de plataformas nacionais. Sua
plataforma nacional envolve autoridades governamentais,
entidades esportivas e operadoras de apostas.

Uma cláusula criminal específica cobrindo a manipulação de esportes foi
introduzida no Gambling Act, com prisão de até dois anos.

Anúncios

12pts

15

Anúncios (incluindo bônus) e patrocínio
Anúncios são permitidos para as licenciadas, mas não podem ser voltados para menores ou jogadores que encerraram suas contas ou se
autoexcluíram. O setor tem adotado suas próprias Diretrizes de Marketing com autorregulação. Bônus só podem ser oferecidos a novos clientes. O
patrocínio esportivo é permitido, mas não pode ser incluído em produtos para menores, como camisetas infantis de times de futebol.
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Capítulo 3:

A disponibilidade de apostas e
o custo da manipulação de
resultados
Metodologia
Esta seção considera: a) a disponibilidade e o acesso atuais e propostos para produtos de apostas com base em
questões de integridade em várias jurisdições; e b) o custo da manipulação de resultados para o setor de apostas.
Os dados e análises a seguir são um sumário de uma avaliação mais ampla, que utiliza a maior e mais detalhada
coleção de dados sobre operadoras globais reguladas que já foi reunida sobre mercados de apostas esportivas e
integridade. Esses dados foram fornecidos por operadoras da IBIA representando US$ 137 bilhões (€115 bilhões)
em volume global de negócios de apostas por ano.

Integrantes da IBIA têm

US$ 137
bilhões

Integrantes da IBIA formam

47%
do mercado comercial global online

em volume global de
negócios de apostas por ano.

Essas operadoras representam cerca de 30% de toda (varejo e online) a atividade regulada de apostas esportivas
e cerca de 40% de todas as apostas online reguladas globalmente. Excluindo operadoras estatais, isso aumenta
para cerca de 39% de toda (varejo e online) a atividade comercial regulada de apostas e quase metade (cerca de
47%) de toda a atividade comercial regulada de apostas online. A divisão entre esportes e mercados de apostas
é de um nível de informação nunca visto antes, mesmo em uma escala menor.
Junto com essas informações de mercado, estão dados de alerta das mais de 85 marcas de apostas dessas
operadoras, que participam do maior sistema de monitoramento e alertas baseado em contas de clientes em
operação no mundo. Há bons motivos para justificar a afirmação de que os dados gerados por esse sistema são
os mais robustos e confiáveis dados de alerta do mercado regulado, no mundo todo. Portanto, eles podem ser
vistos como um barômetro importante e possivelmente preciso da prevalência de manipulação de resultados em
esportes e outras atividades fraudulentas de apostas em todo o setor global de apostas reguladas.
A análise nesta seção utiliza dados de mercado de operadoras de apostas de todo o ano de 2019, alinhados com
os dados globais do mercado de apostas da própria H2. A análise dos dados de alerta foi conduzida usando uma
média durante o período de quatro anos entre 2017 e 2020, a menos que de outra forma declarado. Dados de
alerta de múltiplos anos foram empregados para levar em conta qualquer possível volatilidade no número de casos
em qualquer ano específico, o que poderia de outra forma ser considerado como uma distorção na comparação
dos dados de mercado e de alerta; os dados de 2019 das operadoras foram utilizados em vez dos de 2020 devido
ao impacto de distorção da pandemia e a disponibilidade de produtos de apostas e atividade associada de clientes.
A determinação dos mercados primário e secundário é orientada pelas apostas e pelo interesse dos clientes. Eles
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diferem por esporte, mas em geral um mercado primário envolve apostas em um aspecto principal de um evento
esportivo (como vencedor da partida, gols marcados), enquanto o mercado secundário é mais um nicho, ou um
derivado do mercado primário (por exemplo, cartões para jogadores, faltas duplas, etc.).
Toda a receita gerada por operadoras licenciadas em qualquer jurisdição é classificada como receita "regulada" –
ou seja, o relatório não distingue entre as localmente licenciadas (onshore, mercado branco) e aquelas licenciadas
em outro local (offshore, mercado cinza). Referências a receitas "não reguladas" são faturamentos gerados por
operadoras não licenciadas em jurisdição alguma (mercado negro).
Os dados de alerta estão conforme foram apresentados pelos integrantes da IBIA e representam atividades de
apostas suspeitas identificadas em um mercado. Isso é uma indicação de que a manipulação de resultados pode
estar ocorrendo, mas isso só pode ser provado por meio de ações investigativas subsequentes pelas entidades
esportivas e/ou autoridades legais ou reguladoras. Esses dados de alerta só estão disponíveis para a IBIA e seus
integrantes.

Resultados Principais
Os seguintes parágrafos definem alguns dos resultados de alto nível da análise dos dados de alerta e de volume
de negócios de apostas, com referência específica às três principais apostas esportivas globalmente, que são:
futebol, tênis e basquetebol. Essa análise considerou restrições atuais e propostas às atividades de apostas, com
base em questões de integridade em várias jurisdições, e elas foram o ponto inicial para a análise dos dados de
alerta e de apostas.

Proporção de partidas afetadas
Uma das observações mais marcantes reveladas pela análise foi o vasto número de partidas em que apostas
estavam disponíveis em 2019, em comparação com o número de alertas (média de 247 alertas por ano entre 2017
e 2020). No total, as operadoras que contribuíram com este relatório ofereceram apostas em mais de 500.000
partidas esportivas, ou 650.000 eventos, incluindo corridas de cavalos, por ano. Dessas, 99,96% não tinham
alertas de apostas suspeitas, o que significa que havia 1 alerta em cada 2.700 eventos esportivos em que apostas
eram oferecidas.

As operadoras que contribuíram com este ofereceram apostas em mais de

99,96%

500.000

650.000

partidas esportivas, em
média, por ano

eventos, incluindo corridas
de cavalos

não tinham alertas de
apostas suspeitas
identificadas por
integrantes da IBIA

Em relação ao futebol, o principal esporte apostado globalmente, uma média de 52 alertas foram gerados por ano
entre 2017 e 2020, entre mais de 150.000 partidas de futebol anualmente em que apostas foram oferecidas pelas
operadoras neste estudo. Isso significa que 0,03% das partidas foram marcadas por possíveis problemas de
integridade, ou que 99,97% de todas as partidas de futebol em que ocorreu atividade de apostas não tiveram
possíveis problemas de integridade nos mercados monitorados pela IBIA.
As operadoras da IBIA têm um volume de negócios de US$ 24 bilhões (€20 bilhões) por ano em partidas de
basquete. Uma análise de dados de alerta desde 2017 mostra uma média de apenas 9 alertas por ano. As
operadoras que contribuíram com este estudo ofereceram mercados de apostas em 50.000 jogos de basquetebol
por ano. Isso sugere que atividades de apostas suspeitas foram identificadas em somente 0.02% dessas partidas,
ou que 99,98% das partidas de basquetebol e os mercados de apostas relacionados não tiveram problemas de
integridade. Isso equivale a um alerta de aposta suspeita para cada 5.400 partidas, ou, em valores monetários,
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um problema em potencial para cada US$ 2,6 bilhões (€2,2 bilhões) em volume de negócios apostados com
integrantes da IBIA.
O tênis gera a maior quantidade de alertas de atividades de apostas suspeitas que ocorrem nos mercados de
apostas reguladas dos integrantes da IBIA, principalmente por conta do número de partidas ocorridas. Em 2019,
houve aproximadamente 60.000 partidas de tênis em que apostas foram oferecidas, com 138 alertas relatados
por todas as operadoras de apostas e organismos de monitoramento do esporte naquele ano. Isso equivale a um
alerta de aposta suspeita para cada 435 partidas em que apostas foram oferecidas e que não houve apostas
suspeitas identificadas em 99,8% das partidas de tênis oferecidas globalmente.
Existe uma clara demanda de clientes por apostas nesse esporte, com cerca de US$ 42 bilhões (€35 bilhões)
apostados por canais regulados em 2019. De uma perspectiva de integridade, isso equivale a um alerta de aposta
suspeita para cada US$ 300 milhões (cerca de €254 milhões) apostados por canais regulados. Qualquer política
que restrinja ou proíba apostas no tênis por esses canais regulados certamente resultaria no aumento da
quantidade de clientes apostando com operadoras não reguladas.

Tipos de Mercados Oferecidos(Primário x Secundário)
Ainda existe uma percepção geral de que alguns mercados de apostas secundários estão sob um risco maior de
corrupção. Porém, os dados desafiam essa alegação. No futebol, por exemplo, 9 de cada 10 (91%) de todos os
alertas no período analisado de quatro anos ocorreram em mercados primários de apostas (por exemplo, resultado
final/número de gols) em comparação com mercados secundários (por exemplo, escanteios, cartões amarelos).
As operadoras neste estudo tinham cerca de US$ 11 bilhões (€9 bilhões) de volume de negócios em mercados
secundários em 2019, comparado com uma média de apenas 5 alertas de apostas suspeitas nesses mercados
entre 2017 e 2020. Isso equivale a um alerta suspeito em mercados secundários para cada US$ 2,2 bilhões (€1,8
bilhão) de volume de negócios nesses mercados. Existe uma demanda de clientes clara e significativa por esses
mercados secundários, mas um nível de risco relativamente insignificante para integrantes da IBIA.

91% de todos os alertas de futebol entre 2017 e 2020 ocorreram em
mercados primários de apostas em comparação com

mercados secundários

91%

mercados
primários de
apostas

9%

mercados
secundários de
apostas

US$ 11
bilhões
apostados em futebol nos
mercados secundários, com
média de apenas 5 alertas entre
2017 e 2020.

Para o basquetebol, 100% dos alertas feitos por integrantes da IBIA naquele esporte globalmente durante 2017 a
2020 foram em mercados primários (por exemplo, resultado final, margem de pontos). Em relação ao tênis,
preocupações sobre um possível impacto negativo na integridade por conta de apostas em pontos individuais
deveriam ser consideradas com referência ao fato de que menos de 5% de todos os alertas da IBIA ocorrem em
apostas somente em pontos. Em contraste, mais da metade dos dados de alerta ocorrem em apostas sobre
partidas ou sets.
Um exame mais específico dos mercados de cartões em futebol mostrou que de 2017 a 2020 houve 14 alertas
sobre cartões de jogadores, ou uma média de 4 alertas (3,5 exatamente) por ano. Esses alertas por ano são
comparáveis a US$ 600 milhões (€500 milhões) por ano de volume de apostas nesses mercados, para as
operadoras neste estudo.
A demanda global dos clientes pelo mercado regulado para essas apostas é calculada em cerca de US$ 1,2 bilhão
(€1 bilhão) em volume de negócios.
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As operadoras de apostas que colaboraram com este estudo ofereceram mercados de apostas em cartões em
cerca de 6.000 partidas de futebol por ano (comparando com 150.000 em geral), resultando em um alerta de
aposta em cartão para jogador/equipe para cada 1.700 partidas em que apostas em cartões estavam disponíveis.
Não houve atividade de apostas suspeitas em 99,94% das partidas de futebol em que apostas em cartões de
jogadores foram oferecidas.
O número médio de alertas de cartões é distorcido por 8 alertas em 2019 (mais de 50% do total dos quatro anos).
Todos esses alertas ocorreram nas principais ligas de seus respectivos países, com 6 alertas em um país.
Investigações baseadas nesses alertas resultaram em algumas prisões. Se as operadoras integrantes da IBIA não
pudessem oferecer e monitorar esse mercado, essas atividades provavelmente não teriam sido detectadas e
punidas, com as apostas sendo feitas por operadoras que não fazem denúncias.
No tênis, persistem as preocupações de que mercados de apostas em erros individuais como faltas duplas são
mais sujeitos à corrupção. Porém, a análise do amplo nível de dados deste estudo revela que não houve alertas
com os integrantes da IBIA nesses mercados durante 2017 a 2020, e que o nível de demanda dos clientes coloca
esse tipo de aposta na categoria de "mercado de nicho".

Localização dos corruptos (Mercados Internos x Externos)
Algumas jurisdições buscaram proibir suas operadoras licenciadas nacionalmente de oferecer apostas em certos
mercados, como forma de proteger os eventos esportivos daquelas jurisdições contra uma possível corrupção por
apostas. Porém, o raciocínio por trás dessa abordagem e sua eficácia são altamente questionáveis. Por exemplo,
92% dos alertas de basquetebol durante 2017 a 2020 foram gerados por operadoras de apostas em que o alerta
foi total ou parcialmente gerado por apostas suspeitas feitas por clientes apostando fora do país e da estrutura
regulatória em que o evento esportivo potencialmente corrompido estava ocorrendo. Em futebol, 84% dos alertas
foram gerados similarmente por clientes em um país diferente daquele em que a partida estava ocorrendo.

92%

dos alertas de basquetebol envolvendo clientes
fora do país em que o evento esportivo
potencialmente corrompido ocorreu

Quaisquer restrições em produtos de apostas que tivessem sido impostas por reguladores, no mercado em que o
evento esportivo potencialmente corrompido ocorreu, teriam sido completamente ineficazes para 84% de todos os
problemas de integridade nas apostas de futebol e 92% nas de basquetebol. Além disso, a autoridade regulatória
não teria dados sobre qualquer um desses possíveis problemas de integridade se as operadoras reguladas não
pudessem oferecer os mercados e não pudessem rastrear atividades de apostas suspeitas. A demanda por esses
produtos banidos invariavelmente resulta em clientes migrando para operadoras estrangeiras que não são
limitadas por tais restrições de produtos e estão fora da supervisão regulatória daquele mercado. Isso é
contraprodutivo para os objetivos regulatórios e de integridade.
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Pré-Jogo x Ao vivo
Embora a maioria do volume de negócios de apostas seja gerado por apostas ao vivo para futebol, basquetebol
e tênis, cerca de 99% do volume para basquetebol e futebol são gerados em mercados em que você também
pode apostar no pré-jogo, e cerca de 94% do volume para tênis também estão em mercados disponíveis no préjogo. Como até 99% do volume de negócios são apostados em mercados que também estão disponíveis no préjogo, se houver alguma manipulação ocorrendo em um evento, proibir apostas ao vivo não faria nada para impedir
que as apostas ocorressem em mercados pré-jogo comparáveis.
O aumento das apostas ao vivo é devido à preferência dos clientes e representa uma forma de atividade de
apostas significativa e crescente, com quase três quartos (74%) de todo o volume de negócios em apostas de
futebol agora sendo feitos em mercados ao vivo (US$ 107 bilhões, ou €90 bilhões). Porém, somente 38% dos
alertas de futebol e possíveis atividades de corrupção são atribuídos exclusivamente a esse tipo de apostas. Por
outro lado, tais atividades podem ser atribuídas (no todo ou em parte) a 62% das atividades de apostas no préjogo.

US$ 107
bilhões

74%

é o volume de

negócios global
em futebol para

62%

dos alertas de futebol e possíveis
atividades de corrupção podem ser
atribuídas (no todo ou em parte) a atividades
de apostas no pré-jogo

38%

dos alertas de futebol e possíveis
atividades de corrupção são atribuídas
exclusivamente a apostas ao vivo

apostas ao vivo

de todo o volume global

de apostas em futebol
agora são feitos em
mercados ao vivo

Apostas ao vivo não são, em si, um motivador de problemas de integridade, e os dados mostram que as atividades
de apostas possivelmente corruptas têm, em geral, as mesmas chances de ocorrer no pré-jogo ou ao vivo em
partidas de futebol. Porém, qualquer proibição de mercados ao vivo podem servir para encorajar clientes (e
corruptores) a buscar operadoras estrangeiras para fazer apostas ao vivo, nas quais pode não haver requisitos
para denunciar qualquer atividade de aposta suspeita e proteger eventos esportivos. Fundamentalmente, a
integridade do mercado e dos esportes se beneficia do incentivo a todos os clientes em uma jurisdição, a apostar
com operadoras licenciadas naquela jurisdição, e exigir que essas operadoras monitorem e denunciem atividades
suspeitas em todos os seus mercados.

Ligas principais x Outros
Há um equívoco generalizado em relação ao fortalecimento do interesse dos clientes em apostar em eventos
esportivos locais e de baixo nível e sua importância relativa na canalização dos clientes para operadoras
licenciadas locais. No futebol, por exemplo, as 5 principais ligas domésticas da Europa (na Inglaterra, Espanha,
Alemanha, Itália e França), combinada com as competições da Liga dos Campeões e da Liga da Europa,
respondem por menos de 25% do volume total de apostas em futebol, globalmente.
Para colocar isso em contexto, estima-se que US$ 110 bilhões (€93 bilhões) sejam apostados por meio de todas
as operadoras de apostas reguladas globalmente em partidas fora dessas ligas principais. Existe uma demanda
significativa em toda a pirâmide do futebol, demonstrando uma clara amplitude de interesse em apostas nessas
competições. Novamente, proibir esses produtos por canais regulados aumenta o risco de clientes migrarem para
operadoras estrangeiras a fim de acessar esses mercados.
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Corrupção em Apostas x Não Apostas (Esportes)

respondem por menos de
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fora dessas 7 competições

US$ 110
bilhões

Existe uma grande demanda por
outros mercados de futebol

são apostados em futebol por meio de
todas as operadoras de apostas
reguladas globalmente

Em termos de dados de alerta, a análise dos alertas de basquetebol mostrou que pouco mais da metade de todos
os alertas foram na liga mais alta naquele país. Para futebol e tênis, o alto número de alertas em níveis mais
baixos (em relação aos níveis mais altos) nesses esportes reflete o número substancialmente mais alto de partidas
oferecidas para apostas nos níveis mais baixos em ambos os esportes.

Online x Apostas de Varejo
Existe uma suposição geral de que atividades de apostas fraudulentas ocorrem apenas, ou principalmente, online,
em vez de canais de apostas de varejo. Isso pode ser resultado do foco de sistemas de monitoramento baseados
em odds alternativas, que, por sua própria natureza, estão seguindo os movimentos do mercado, predominando
as operações de apostas online. Porém, é importante reconhecer que as apostas físicas compõem uma grande
parte do mercado de apostas global, representando US$ 40,5 bilhões (€34 bilhões) em receita bruta em 2019,
contra US$ 34,5 bilhões (€29 bilhões) online, e embora o tamanho das apostas aceitas possa ser menor nos
pontos de varejo, o foco dos corruptores nesse canal não deve ser descontinuado.
De fato, 22% dos alertas de futebol da IBIA durante 2017 a 2020 envolveram transações de apostas de varejo
suspeitas. O fato de que 1 a cada 5 de todos alertas de apostas suspeitas no futebol envolvem relatórios dos
membros do varejo da IBIA é evidência de que isto não é um problema que possa ser considerado exclusivo das
apostas online. Assim, qualquer estrutura regulatória ou monitoramento de mercado que dependa
predominantemente ou apenas da atividade online poderia, portanto, ser considerado um tanto incompleto em sua
capacidade de detectar e denunciar corrupção em potencial, se excluir as apostas de varejo.

Corrupção em Apostas x Não Apostas (Esportes)
Embora o foco da discussão em torno da extensão da manipulação de resultados e medidas associadas de
minimização continuem sendo predominantemente sobre apostas, isso deixa de lado uma parte substancial dessa
corrupção. Um recente estudo internacional em grande escala feito pela Ghent University revelou que quase 20%
de mais de 5.000 esportistas relataram propostas (in)diretas de manipulação de resultados.102 Porém, “apenas
10% dos participantes, que já haviam sido abordados para manipulação de resultados, indicaram que a proposta
foi feita somente com o propósito de ganhar dinheiro apostando na partida manipulada”.103
Em quase 70% dos casos, o motivo da manipulação estava relacionado somente com o esporte. O estudo declara
que "apesar da clara ameaça de manipulação de resultados esportivos, esse tipo de manipulação é muitas vezes
subestimado e negligenciado nas iniciativas de prevenção". 104 Existe um perigo claro de que essa manipulação
esportiva, que continua sendo majoritariamente ignorada por entidades esportivas e autoridades, forneça uma via
de entrada para corrupção subsequente relacionada a apostas.
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A Integridade dos Dados de Aposta
Mercados como os de apostas ao vivo exigem dados especializados para gerar o produto. Essas informações são
vendidas às operadoras de apostas por meio de companhias de dados que muitas vezes têm acordos contratuais
com organizações esportivas. Manter a integridade desses dados de eventos esportivos é de importância
essencial para operadoras de apostas reguladas responsáveis e tem um impacto direto na integridade dos
produtos de apostas que elas fornecem aos clientes.
Em maio de 2020, e em resposta a alguns problemas de integridade relacionados à coleta e distribuição de eventos
esportivos, como por exemplo, jogos fantasmas,105 em que o objetivo principal é fraudar as operadoras de apostas,
a IBIA determinou que um processo comum de verificação de dados beneficiaria todas as partes envolvidas na
cadeia de fornecimento global de dados (organizações esportivas, provedores de dados e operadoras de apostas).
Em outubro de 2020, a IBIA publicou um conjunto de padrões globais de melhores práticas de verificação e venda
de dados de eventos esportivos para apostas e abriu um processo para que todas as partes envolvidas nesse
importante processo de dados demonstrem que cumprem esses padrões.106 Até o momento, somente a Stats
Perform buscou atender a esses padrões mínimos de dados.107
Notando a visão amplamente disseminada de que os corruptores se concentram primariamente em mercados
pouco ou não regulados para conduzir suas atividades ilícitas, visão compartilhada inclusive por organismos
internacionais como a INTERPOL e Europol,108 é necessário questionar como as operadoras pouco ou não
reguladas são capazes de gerar mercados ao vivo similares às operadoras bem reguladas. A suposição (e
preocupação) é que isso pode ser facilitado por organizações esportivas, permitindo a venda de seus dados para
essas operadoras, enquanto as operadoras bem reguladas podem ser proibidas de oferecer esses mesmos
produtos.
A venda de dados esportivos para operadoras pouco ou não reguladas, como as localizadas em Curaçao e por
toda a Ásia, aumenta o risco potencial de corrupção; a venda de transmissões esportivas para essas operadoras
gera preocupações similares. Isso também aumenta a vantagem competitiva dessas operadoras. Uma situação
de tal natureza, envolvendo a venda de dados e transmissões, poderia ser considerada contrária a qualquer
política de integridade.
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O custo da manipulação de resultados
O custo da manipulação de resultados relacionados a apostas é difícil de dimensionar com precisão; há algumas
estimativas publicadas, embora não haja análises ou explicações para dar substância a tais números,
especialmente em relação ao mercado não regulado, sobre o qual não existem dados detalhados ou confiáveis.109
Para ser consistente com o resto deste relatório,a avaliação do custo da manipulação de resultados foi baseado
em uma análise de dados relacionados fornecidos por operadoras reguladas, que monitoram e denunciam
atividades de apostas suspeitas por meio da IBIA e, assim, estão bem posicionadas para fornecer um conjunto de
dados robusto. O impacto da manipulação de resultados no setor de apostas reguladas também foi considerado.
A avaliação subsequente foi, portanto, focada apenas na indústria regulada (quaisquer perdas incorridas por
operadoras não reguladas ou não licenciadas, em teoria, não constituem custo para o setor regulado). Essa
análise envolveu o exame de um detalhado conjunto de dados exclusivos das operadoras da IBIA e a consideração
da posição relacionada no setor regulado. Ela não inclui quantias apreendidas por operadoras reguladas de
apostas de contas de clientes envolvidas em eventos comprovados de corrupção, pois isso não resulta em perda
para o setor. Porém, dados transacionais de clientes (como tamanho da aposta, média de odds, valores ganhos)
desses eventos comprovados de corrupção, junto com a análise do tribunal esportivo, julgamentos criminais e
relatórios da mídia sobre corrupção confirmada foram avaliados.
Também foram considerados os valores apreendidos (e os dados transacionais relacionados) por operadoras
reguladas, quando havia evidências detalhadas de suspeitas de corrupção denunciadas, mas sem condenações
subsequentes. É importante notar que nem toda a corrupção será identificada e que nem todas as questões
denunciadas resultarão em uma condenação, mas que os alertas da IBIA são baseados em um robusto conjunto
de dados sobre apostas suspeitas e corrupção em potencial, e cobrem uma parte considerável do mercado
regulado (aproximadamente metade de toda a atividade de apostas online). Há, portanto, bons motivos para
determinar que elas representam um grau substancial de precisão.

US$ 25
milhões

é o prejuízo da indústria global de apostas
reguladas por causa da manipulação de
resultados

por ano

Essa avaliação baseada em evidências do custo da manipulação de resultados para o setor regulado é, portanto,
baseada em um conjunto robusto de dados de mercado e de alerta das operadoras de uma parte substancial do
setor. Ainda assim, uma extrapolação desses dados detalhados e verificáveis de mercado e de alerta, para o setor
como um todo, requer inevitavelmente que algumas suposições implícitas sejam feitas; para levar em isso em
conta e também possíveis variações, o cálculo foi fornecido em uma faixa. A análise subsequente da amplitude
de dados detalhados fornecidos por este estudo deixa implícito que o setor global de apostas reguladas perde
cerca de US$ 19 milhões e US$ 28 milhões por ano por causa da manipulação de resultados, com uma média
razoável em torno de US$ 25 milhões por ano.110
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Dados globais de alerta por trimestre
Trimestre

2017

2018

2019

2020

Total

1º Trimestre

27

50

37

61

175

2º Trimestre

53

62

51

65

231

3º Trimestre

72

72

50

76

270

4º Trimestre

114

83

45

68

310

Total global

266

267

183

270

986

Dados globais de alerta por continente (localização de evento esportivo)
Continente

2017

2018

2019

2020

Total

Europa

144

148

87

142

521

Ásia

50

48

52

44

194

África

28

26

15

22

91

América do Sul

24

23

13

12

72

América do Norte

17

15

13

22

67

Oceania

3

0

0

0

3

Sem país de origem

0

7

3

28

38

Total global

266

267

183

270

986

Nota: Sem país de origem refere-se a eSports que não foram alocados a um país, pois nem sempre é claro onde um evento foi realizado. Países
foram agrupados de acordo com as classificações geográficas continentais das Nações Unidas, exceto por Chipre, que foi listado na Europa.
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Dados globais de alerta por esportes
Esportes

2017

2018

2019

2020

Total

Tênis

160

178

101

98

537

Futebol

45

52

49

61

207

Tênis de Mesa

15

8

5

44

72

eSports

2

7

3

28

40

Basquete

13

7

8

9

37

Vôlei

11

3

4

5

23

Badminton

7

2

3

2

14

Handebol

5

1

3

3

12

Hóquei no Gelo

2

2

4

2

10

Corrida de Cavalos

0

1

1

7

9

Vôlei de Praia

0

4

1

1

6

Bowls

0

1

0

4

5

Sinuca

5

0

0

0

5

Dardos

0

0

0

3

3

Boxe

1

1

0

1

3

Críquete

0

0

0

2

2

Pool

0

0

1

0

1

266

267

183

270

986

Total global

66

Apêndice: Alertas da IBIA e notas finais

Dados globais de alerta por país
País

2017

2018

2019

2020

Total

Rússia

9

8

10

35

62

Ucrânia

5

10

4

31

50

Turquia

18

13

5

11

47

Reino Unido

9

7

10

12

38

Egito

11

12

6

9

38

Itália

14

17

5

2

38

Espanha

13

18

3

3

37

EUA

7

3

8

17

35

Tunísia

9

7

4

12

32

França

13

7

3

5

28

Grécia

11

7

4

5

27

República Tcheca

7

10

2

7

26

Bulgária

6

7

5

5

23

Alemanha

6

6

4

5

21

Uzbequistão

3

6

10

2

21

Romênia

6

4

7

3

20

Sérvia

7

6

1

5

19

Cazaquistão

2

5

5

5

17

Brasil

1

6

4

5

16

México

5

5

1

3

14

Portugal

3

4

3

2

12

Bielorrússia

0

2

2

7

11

Peru

5

3

1

2

11
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Catar

2

5

4

0

11

Suécia

2

6

3

0

11

Vietnã

0

0

0

10

10

República Dominicana

3

3

2

2

10

Filipinas

8

0

2

0

10

Argentina

4

4

2

0

10

Geórgia

1

1

4

3

9

China

3

1

5

0

9

Tailândia

3

2

1

2

8

Colômbia

4

0

4

0

8

Bélgica

4

3

1

0

8

Eslováquia

4

1

0

2

7

Estônia

2

3

1

1

7

Croácia

2

3

1

1

7

Holanda

3

3

0

1

7

Nigéria

3

3

1

0

7

Bolívia

4

3

0

0

7

Tajiquistão

0

0

0

6

6

Venezuela

1

0

0

5

6

Macedônia

2

3

0

1

6

Polônia

1

2

3

0

6

Índia

1

2

3

0

6

Marrocos

2

2

2

0

6

Israel

1

1

3

0

5

Áustria

3

0

2

0

5

Eslovênia

2

2

1

0

5
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Canadá

1

3

1

0

5

Equador

1

3

1

0

5

Paquistão

2

3

0

0

5

Laos

0

0

1

3

4

Kosovo

0

0

1

3

4

Armênia

0

0

2

2

4

Irlanda

0

1

3

0

4

Bósnia

1

1

2

0

4

Chile

3

1

0

0

4

Chipre

1

0

1

1

3

Camarões

0

1

2

0

3

Moldávia

2

0

1

0

3

Hungria

1

1

1

0

3

Finlândia

0

2

1

0

3

Austrália

3

0

0

0

3

Albânia

2

1

0

0

3

Kuwait

1

2

0

0

3

Indonésia

0

3

0

0

3

Latvia

0

0

0

2

2

Malta

0

0

1

1

2

Lituânia

1

0

0

1

2

Taiwan

0

0

2

0

2

Azerbaijão

1

0

1

0

2

Hong Kong

1

0

1

0

2

El Salvador

1

0

1

0

2

Paraguai

1

0

1

0

2
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Omã

0

1

1

0

2

Suíça

0

1

1

0

2

Noruega

1

1

0

0

2

África do Sul

1

1

0

0

2

Japão

1

1

0

0

2

Uruguai

0

2

0

0

2

Nepal

0

0

0

1

1

Burundi

0

0

0

1

1

Irã

0

0

1

0

1

Líbano

0

0

1

0

1

Coreia do Sul

1

0

0

0

1

Senegal

1

0

0

0

1

Dinamarca

1

0

0

0

1

Zimbábue

1

0

0

0

1

Quirguistão

1

0

0

0

1

Bahrain

0

1

0

0

1

Panamá

0

1

0

0

1

Emirados Árabes Unidos

0

1

0

0

1

Montenegro

0

1

0

0

1

Guadalupe

0

1

0

0

1

Sem país de origem

0

7

3

28

38

Total global

266

267

183

270

986

Nota: Sem país de origem refere-se a eSports que não foram alocados a um país, pois nem sempre é claro onde um evento foi realizado
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1
2
3
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6
7
8
9
10
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14
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17
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
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https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2269/1/AAA1867
03.pdf
https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/sikkim/2009/2009Sikkim7.pdf & https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/11161/1/
the_sikkim_online_gaming-edited.pdf
https://www.medianama.com/2021/01/223-paytm-first-games-horse-racing-maharashtra/ e https://images.assettype.com/barand- bench/202012/7b5f82ac-b22e-4e77-a058-c3a46ec93250/online_gaming.pdf parágrafos 22 e 27
https://lodhacommittee.wordpress.com/author/lodhacommittee/ & https://lawcommissionofindia.nic.in/reports/Report276.pdf & https://
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