
 

  



Ganhar na Loteria e não ter que trabalhar nunca mais. Com certeza 

você já sonhou com esta possibilidade. O problema é que nós 

somos forçados a acreditar que isso é quase impossível. O que 

pouca gente sabe, é que existem pessoas que usam um método 

que aumentam as chances de ganhar na loteria usando cálculos 

matemáticos e análises combinatórias, fazendo com que os seus 

jogos tenham uma taxa de acertos muito maior. 

Não existe mágica para ganhar na loteria, seja ela a Mega Sena, 

Lotofácil, Quina, Lotomania, Dia de Sorte, Timemania, Loteca ou 

Duplasena. Ou você tem a sorte quase impossível de acertar, ou 

então, você usa um método que usa estas análises a seu favor. 

Outro grande problema é que fazer a análise destes números e 

gerar combinações realmente eficazes pode ser uma tarefa muito 

complicada e demorada. É preciso ser bom em matemática e 

estatística para analisar os números já sorteados e criar uma 

combinação com grandes chances de acerto. 

Você nunca vai ganhar na loteria se: 

 Usa sempre os mesmos números em todos os concursos. 

 Usa números aleatórios. 

 Usa números baseados em datas, dias, meses ou anos. 

 Usa números baseados em numerologia, sonhos ou qualquer 

evento que você acha ser um “sinal de sorte”. 

Se você usa alguma destas opções acima, infelizmente, eu tenho 

uma má notícia pra lhe dar: você perdeu dinheiro com apostas 

durante todo esse tempo e nunca vai ganhar na loteria. 

Como Ganhar na Loteria? 

Bem, antes de mais nada, você precisa saber que ganhar na loteria 

é uma questão de tempo e disciplina. Se você está lendo este artigo 

esperando encontrar aqui os números mágicos, eu recomendo que 

pare de ler agora mesmo. A técnica que eu vou te contar a seguir é 

um método que vai te ajudar a viver de loteria, ou seja, se aplicadas 

corretamente, você terá mais chances de acertar 5 ou 6 pontos na 

mega sena, 14 ou 15 pontos na lotofácil, 19 ou 20 pontos na 



lotomania, entre outros prêmios secundários de todas as loterias do 

Brasil. 

Poucas pessoas tem sucesso com este método. A grande maioria 

das pessoas preferem nem tentar o método usando aquela velha 

desculpa: “isso não funciona”, “é bom demais para ser verdade”, 

“isso não é pra mim”, “a probabilidade é mesma para qualquer 

bilhete”. Bem, se você prensa assim, então fecha este artigo e 

continua a fazer suas apostas usando joguinhos aleatórios. 

O que eu quero mostrar aqui, é que existe um grupo de pessoas 

que vivem das loterias. Ou seja, pessoas que acertam os prêmios 

secundários com frequência a ponto de poder viver apenas disso, e 

acertar o grande prêmio em algum momento, basta manter o foco e 

a mente aberta. 

Como funciona este método? 

Eu vou explicar a partir de agora como o método funciona passo a 

passo, porém, eu não faço isso de forma manual pois leva muito 

tempo fazer todas as análises e cruzar todos os dados antes de 

gerar os números do próximo sorteio. Eu utilizo o programa 

NetSorte que já faz isso tudo de forma automática, inclusive, ele 

também imprime os bilhetes na minha própria impressora. 

Bastam alguns cliques e o software faz tudo isso em minutos. Eu só 

preciso ir até uma casa lotérica e efetuar as minhas apostas. E o 

resto de tempo eu aproveito para curtir a vida. Mas se quiser fazer 

isso de forma manual, a escolha é sua... 

 

 

 

1. Dando início ao método 

Primeiramente, escolha a modalidade de sua preferência. Neste 

exemplo, eu vou usar a Lotofácil para explicar o método. 

CLIQUE PARA BAIXAR O NETSORTE AGORA! 

https://www.loteriasdasorte.com/net-sorte/
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Depois de escolher a modalidade de sua preferência, você precisar 

usar uma planilha para listar todos os jogos que já ocorreram. 

Abaixo está um exemplo de como montar a sua planilha de excel 

para loterias. 

 

Apenas neste primeiro passo, 97% das pessoas já desistem. A 

preguiça fala mais alto ou as desculpas como a falta de tempo ou 

as dúvidas sobre a eficiência do método. Bem, como eu já falei, 

aqui não existe mágica. Só um pequeno grupo de pessoas de 

mente aberta mantém o foco e seguem adiante nos próximos 

passos. 

Se você está determinado a viver de loteria mas não tem tempo 

para prosseguir, eu recomendo baixar o programa NetSorte, afinal, 

ele vai fazer de forma automática tudo o que eu vou descrever a 

seguir. O software faz em 1 segundo o que você pode levar horas 

para fazer manualmente. 

Eu mesmo vivo de apostas lotéricas, mas eu não vou perder meu 

tempo fazendo todas as análises e cálculos na mão todos os dias. 

Depois que eu conheci o NetSorte, a minha vida mudou, pois eu 

tenho muito mais tempo livre e até as análises tiveram uma boa 

evolução, fazendo com que eu tenha mais acertos do que na época 

em que eu fazia tudo manualmente. Em resumo, até meus lucros 

aumentaram depois de usar este programa. 

2. Separando os dados 

Depois de listar todos os concursos, agora devemos começar a 

analisar os números. Vamos usar a Lotofácil, mas a base é a 

mesma para qualquer outra modalidade lotérica. 

Se você não sabe, a tendência da Lotofácil é que em cada sorteio, 

metade dos números é par e a outra metade é ímpar. Sendo assim, 
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a primeira coisa com a qual você deve se preocupar ao marcar os 

números no bilhete, é marcar 8 números ímpares e 7 números 

pares. 

Mas antes de marcar, você também deve saber que cerca de 7 a 8 

números do sorteio anterior se repetem no próximo concurso. Esta 

é a análise inicial que você deve fazer. 

3. Padrões e cruzamento de dados 

Agora vem a análise mais fina. É aqui que se encontram os 

verdadeiros ganhadores dos principais prêmios das loterias. Eu vou 

listar aqui os principais padrões e tudo o que você precisa fazer é 

prever os números com bases nos principais padrões. 

Lista dos principais padrões: 

Abaixo segue a lista dos principais padrões e uma breve explicação 

de cada um deles. Você vai ficar impressionado ao ver em jogos 

anteriores, que se bem aplicados, existe uma chance real de prever 

os próximos números. 

E mesmo que você não acerte todos os números, as chances de 

acertar um bom prêmio secundário é real. Não sou eu que estou 

dizendo isso, ok? Ao fazer a análise você verá que estes padrões 

realmente existem e que eles realmente aumentam as suas 

chances de acerto. 

Caso esteja usando o NetSorte, basta fazer a simulação para um 

concurso que já aconteceu e você verá que os números gerados 

pelo programa tem uma taxa de acerto fora do normal devido ao 

uso destes padrões usando os cruzamentos de cada um deles. 

 

 

 

  

QUERO SER UM APOSTADOR PROFISSIONAL! 
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Então vamos aos padrões: 

3.1.Par/Ímpar: a lotofácil possui 25 números sendo 13 ímpares e 12 

pares. A tendência normal dos sorteios é que sejam sorteados 8 

ímpares e 7 pares, totalizando os quinze números sorteados. 

3.2.Repetições do jogo anterior: existe uma tendência 

estatisticamente comprovada de que, geralmente 7 a 8 números 

sorteados no concurso anterior vão se repetir no próximo concurso. 

3.3. Números primos: em cada jogo da Lotofácil são sorteados 

cerca de 3 a 5 números primos. Portanto se um número primo 

passou pelo 1º e 2º padrão acima, este número é um forte 

candidato a ser sorteado novamente no próximo concurso. 

3.4. Sequência em dupla: em todo sorteio da Lotofácil, existe 

sempre números em sequência, como por exemplo: 1-2, 2-3, 4-5 e 

assim por diante até o 24-25. Identifique cada um deles em todos os 

jogos anteriores para saber com que intervalo de concursos estas 

sequências se repetem. Se você perceber, por exemplo, que os 

números 1-2 se repetem a cada três sorteios e você também 

percebeu que esta sequência não saiu nos três últimos sorteios, 

então, temos uma forte chance destes números serem sorteados 

nos próximo concurso. 

3.5. Sequência em trinca, quadra, quina e sena: além da sequência 

dupla, também existem as sequências maiores de trincas e até 

senas, ou seja, sequências como 4-5-6 até sequências mais longas 

como 18-19-20-21-22-23. Identifique estes padrões em sua planilha 

e identifique os intervalos com que eles aparecem em cada 

concurso. 

3.6. Números atrasados: ao contrário do que todo mundo pensa, 

não devemos preencher um bilhete com os números que são 

sorteados com maior frequência. Pelo menos não todos. Em todo 

sorteio, de qualquer loteria, sempre é sorteado um ou mais números 

que tem uma tendência menor de serem sorteados. Ao fazer um 

jogo, você precisa levar em conta que estes números atrasados são 

importantes. Seus jogos sempre devem conter um número com 

baixa probabilidade e/ou um número que não sai a um bom tempo. 



Analise cada número e verifique o padrão de intervalo destes 

atrasos. 

3.7. Faça jogos de proteção: ao analisar os números de uma 

determinada loteria e começar a gerar os números do próximo 

sorteio, sempre existirá aqueles números com uma probabilidade 

maior e aqueles com uma probabilidade menor. Neste caso, faça 

outros jogos, ou seja, preencha outros bilhetes repetindo os 

números de maior probabilidade e alternando com números de 

menor probabilidade. Isto fará com que seus jogos tenham maiores 

chances de acerto, caso seus números de alta probabilidade sejam 

sorteados. 

 

 

 

Estes são os padrões principais, mas existem dezenas de outros 

padrões como: intervalos, formas geométricas, números atrasados, 

etc. Com estas informações, você já poderá criar jogos com muito 

mais chances de acerto! 

Depois de gerar uma série de números para cada padrão, você 

precisa cruzar todos os padrões e gerar bilhetes em que as 

combinações passem por todas as análises. Se um determinado 

número foi gerado em um padrão, mas não se repetiu em outros, a 

possibilidade deste número ser sorteado é bem menor e é melhor 

excluir na hora de gerar as combinações. 

Como eu já falei, não é um trabalho fácil, mas quem disse que ficar 

milionário da noite para o dia seria fácil? Aí eu te pergunto, você já 

chegou a acertar ao menos 14 pontos na Lotofácil? Pois é, se você 

seguir este método dia a pós dia, os grandes prêmios virão, mas é 

necessário muita disciplina, especialmente para fazer todas estas 

análises todos os dias. 

Estas análises via planilha levam muito tempo e ainda existe um 

risco de erro humano, afinal, todos nós estamos sujeitos a isso. Eu 

UTILIZE O NETSORTE PARA ANALISAR 

E GERAR COMBINAÇÕES EM SEGUNDOS 
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não me arrisco, já que eu uso o NetSorte para fazer todas as 

análises e me gerar bilhetes com altas chances de acerto. 

 

 

 

 

Depoimentos de usuários do NetSorte 

 

Porque eu falo tanto do NetSorte? Bem, a resposta é simples: ele 

faz tudo de forma automática, com muito mais precisão e também 

imprime os bilhetes. Ele poupa horas de trabalho. Se você quer se 

QUERO BAIXAR O NETSORTE AGORA! 
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tornar um apostador profissional, você precisa usar um software de 

qualidade para analisar dados e gerar seus jogos. 

Cuidado com o programa NetSorte! 

Eu não poderia deixar de deixar aqui um alerta sobre o programa. 

Se você encontrar pessoas falando mal do programa, não se deixe 

enganar. As pessoas que falam mal, são exatamente as pessoas 

que estão ficando ricas graças ao programa. O que eles querem é 

que ninguém use para eles ficarem com os prêmios só para eles. 

Existe um grupo secreto de usuários que trabalham para impedir 

que novas pessoas adquiram o software, afinal, quanto mais 

pessoas usam, maiores são as divisões dos prêmios. Se você não 

acredita, veja o que aconteceu com o concurso 1784 da Lotofácil 

que ocorreu dias após o lançamento do NetSorte: 

 

Não se deixe enganar pelas críticas. Eu escrevo este e-book e falo 

a verdade doa a quem doer! O programa NetSorte funciona e eu 

não vou tirar este e-book do ar só porque um pequeno grupo de 

ganhadores querem ter o programa só para eles. Eu uso o NetSorte 

e recomendo a você que faça o mesmo. 

O NetSorte deve acabar em breve? 

Sim, o criador do software já deixou bem claro que o programa é 

uma edição limitada e que ele vai disponibilizar um número 

limitado de downloads. Sendo assim, eu já garanti a minha! 

Você deve estar se perguntando porque esta decisão de limitar o 

programa foi tomada, correto? A resposta é simples, a partir do 

momento em que muitas pessoas começarem a ganhar grandes 
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prêmios, a divisão do dinheiro ficará cada vez menor e o programa 

se tornará inútil. 

Até o momento em que eu escrevo este e-book, o programa ainda 

está disponível para download. Então, se você pretende viver de 

loteria e quer aprender a ganhar na loteria com frequência e um dia 

se tornar o ganhador do prêmio máximo, garanta já o download 

antes que acabe. Acredite! Vai acabar e vai acabar RÁPIDO! 

 

Conclusão 

Ficar rico todo mundo quer, mas seguir o caminho que te leva a 

isso, ninguém quer. Infelizmente, faz parte do ser humano usar 

desculpas como: falta de tempo, incerteza, preguiça... 

A maioria das pessoas espera ler um artigo com números mágicos, 

ou uma bola de cristal, ou esperam que um bilhete premiado seja 

deixado debaixo da porta deles. Aí quando estas mesmas pessoas 

descobrem que existe uma forma, não querem acreditar. É assim 

que funciona e é por isso que apenas um pequeno grupo está 

ficando rico com as loterias. Este pequeno grupo vai no sentido 

contrário! Enquanto a maioria critica, eles fazem! Enquanto a 

maioria desacredita, eles acreditam! 

Não faça parte desta maioria. Abra a sua mente e venha desfrutar 

de uma vida de liberdade financeira. Não pergunte se é possível, 

acredite que é possível e você verá maravilhas acontecendo em 

sua vida! 

Então, me responda: a qual grupo você pertence? Vai seguir o 

caminho da riqueza ou vai ficar apenas criticando e perdendo 

dinheiro nas loterias todos os dias? 

O máximo que eu posso fazer é lhe mostrar o caminho, mas para 

trilhar este caminho, a escolha deve ser sua! Espero que você 

escolha o mesmo caminho que eu escolhi! 

Boa sorte nos jogos! 
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