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Introdução

O poker online pode ser uma ótima maneira de se divertir e, por que não,
ganhar algum dinheiro. Quem de nós nunca viu, em torneios de poker na
televisão ou em filmes, jogadores disputando grandes quantias, e não se
imaginou na mesma situação?
Aqueles que começam a jogar poker online tem objetivos variados. Alguns
querem se tornar grandes jogadores profissionais, outros querem apenas se
divertir com este jogo que cada vez mais cresce no Brasil. Não importa qual seja
seu objetivo, é preciso jogar com responsabilidade.
Todos temos capacidades de aprender as habilidades essenciais para vencer no
poker. Mas tais habilidades não terão nenhuma utilidade se você não for tiver a
mentalidade correta. Para isso, não é necessário conhecer técnicas avançadas ou
cálculos de probabilidades. Basta apenas usar o senso comum e não se deixar
levar pelas emoções. Conseguindo isso, você já terá o espírito de um jogador
vencedor.
Para auxiliá-lo no processo, apresentaremos aqui algumas dicas simples,
baseadas no bom e velho bom-senso.
Poker é um jogo de adultos
Todos os sites de poker online exigem que se tenha no mínimo 18 anos para
jogar, e com razão. Por ser um jogo com mexe com dinheiro, é necessário ter
maturidade, o que muitos adolescentes ainda não tem. E sem isso, a
responsabilidade da qual estamos falando é muitas vezes esquecida.
Deixe seu ego fora das mesas
Como em qualquer outro jogo, perder faz parte do poker. Se perder dinheiro e

www.maisev.com

isso te deixar abalado, pare de jogar. Não tente recuperar o prejuízo, pois as
chances de perder mais são maiores. E não busque revanche contra aquele
oponente que deu sorte contra você. Muitos erros são cometidos dessa maneira.
O dinheiro dele é igual ao de qualquer outro oponente na mesa, então mantenha
a calma e jogue normalmente.
Não jogue com dinheiro que não pode perder
Jogue apenas com dinheiro que pode se dar ao luxo de perder, nunca com
dinheiro que deve ser usado para pagar contas e despesas. Trate o poker como
uma diversão e não como prioridade.
A maioria dos sites de poker online tem ferramentas para impedir o jogo
compulsivo, como limites de depósito, que não permitem depositar uma grande
quantia de dinheiro; e a auto-exclusão, onde o software pode ser configurado
para não permitir que o jogador tenha acesso a nenhuma mesa pelo tempo que
for determinado.
Se você crê que faz parte da minoria que pode ter problemas com o jogo,
recomendamos que utilize estas ferramentas. Mas se você é como a maioria das
pessoas, que tem capacidade e responsabilidade para se controlar, não há
motivos para se preocupar.
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Capítulo 1 - Vício

Desvendando o Mito do Vício no Poker
O problema em potencial do vício é uma preocupação recorrente de quem
nunca jogou poker na internet. O medo de viciar ocorre devido ao estigma de
gerações passadas relacionado ao poker, geralmente sendo reforçado por amigos
e parentes que não entendem bem do assunto.
Contudo, pesquisas realizadas nos últimos anos discordam do pensamento da
maioria da população. Pesquisas acadêmicas feitas nos Estados Unidos mostram
que apenas 2% da população do país pode ser considerada jogadores
compulsivos. Para simples efeito de comparação, um estudo realizado
pelo CEBRID (Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas) relata
que 17% dos homens adultos brasileiros são viciados em bebidas alcoólicas.

Poker não é um jogo de azar, é um esporte
O estudo acadêmico realizado nos Estados Unidos tratou de jogos de azar em
geral. Ou seja, ele se referia ao vício em jogos onde a sorte prevalece como
Roleta, Blackjack, Craps, Slot Machine e outros jogos comuns em cassinos – e
provou que este vicio já é baixíssimo. Isto reforça que é menor ainda o vício em
um jogo de estratégia mental como o poker.
O poker ao longo dos últimos anos deixou de ser considerado um jogo de azar
e assumiu a posição de esporte mental, sendo constantemente exibido em canais
de esporte no Brasil e no mundo. O canal esportivo ESPN, por exemplo, possui
transmissões de poker em sua programação semanal.
Órgãos oficiais de governos ao redor do mundo já estão se mobilizando em
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relação a esta posição. Em março de 2010 a Lituânia reconheceu o poker como
esporte oficial, e recentemente fontes próximas ao Comitê Olímpico Internacional
relataram que o comitê estaria estudando a possibilidade de reconhecer o poker
como um esporte mental.
Portanto, esqueça esse mito e divirta-se nas mesas, da mesma forma que o
fazem centenas de milhares de pessoas todos os dias. Basta ter uma pequena
dose de responsabilidade, assim como em qualquer outro esporte que você irá
praticar.
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Capítulo 2 - Perder Dinheiro

Atualmente, podemos dizer que é possível jogar poker online sem gastar nada.
E não estamos falando dos jogos com dinheiro virtual, conhecido como
“playmoney,” e sim de dinheiro real.
Isso é possível pois muitas salas de poker oferecem promoções onde dão
dinheiro para jogadores iniciantes, que dessa forma podem obter o capital inicial
necessário para jogar sem ter de se preocupar com gastos e depósitos.
E há também torneios gratuitos, com premiação em dinheiro. Nestes torneios,
chamados “freerolls,” você não paga nada para participar, e pode ganhar prêmios
em dinheiro. O MaisEV disponibiliza ambas as maneiras de conseguir dinheiro
para começar a jogar, seja numa promoção de $50 dólares gratuitos ou em
freerolls mensais, com premiação total de $500 dólares, que são divididos entre
todos os premiados.
E como fazer para não perder este dinheiro?
Perder dinheiro no poker é uma preocupação comum e recorrente de quem
está conhecendo o jogo. Mas esta é uma preocupação infundada, pois com
apenas alguns pequenos cuidados é possível garantir que você nunca perca todo
dinheiro que tem disponível para jogar.
No poker, há algo chamado Bankroll, que nada mais é do que todo seu dinheiro
em caixa para jogar. Uma das habilidades mais importantes para quem joga
poker é a administração do bankroll, para que você nunca fique sem ele.
Existem algumas fórmulas e cálculos que ditam as regras do gerenciamento de
bankroll. Estas fórmulas não são verdades absolutas, podendo variar de acordo
com cada jogador de acordo com sua experiência, mas são de grande utilidade
para o jogador iniciante.
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Estas regras estabelecem um limite máximo em que você pode jogar, de acordo
com seu bankroll. Afinal, você não irá jogar onde as apostas mínimas forem de $1
dólar quando você tem apenas $50 dólares de bankroll, pois provavelmente
perderá tudo em poucas mãos.
Além disso, é impossível vencer em todas as mãos, e você precisa ter um
bankroll confortável para suportar as inevitáveis perdas comuns a todos os
jogadores.
No geral, você precisa ter um mínimo de 20 vezes o valor máximo da mesa
onde você for jogar. Isso quer dizer que se você for jogar em mesas onde o “buyin” máximo (seu cacife na mesa) é de $10 dólares, deve ter um mínimo de $200
dólares no bankroll. Mas é sempre importante lembrar que estes valores não são
absolutos, podendo variar de acordo com a experiência de cada jogador.
Seguindo um gerenciamento de bankroll adequado, você poderá evitar ficar
sem dinheiro para jogar, e além disso, nunca precisará depositar mais dinheiro
em sua conta.
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Capítulo 3 - Mantendo a Calma e o Controle

Quando se fala de poker, um termo volta à tona sistematicamente: tilt. Uma
espécie de bicho papão dos jogadores. Um tabu. O tilt faz jogadores experientes
e inexperientes perderem dinheiro nas mesas. Ficou com medo? Não fique. Lidar
com o tilt é mais fácil do que você imagina.
Mas afinal de contas. O que é isso?
O tilt é quando você passa a tomar decisões ruins na mesa de poker, por estar
abalado psicologicamente.
Geralmente isso acontece quando você desiste de uma mão e seu adversário
mostra um blefe, ou quando seu par de ases perde para dois pares, ou ainda
quando você perde várias mãos em sequência… São várias as situações que
podem fazer um jogador tiltar.
Quando isso ocorre, bate aquela vontade incontrolável de tentar recuperar o
que você perdeu. Em bom português: quero vingança!!!
Muito cuidado nessa hora
Poker é um jogo de paciência. Jogar num estado psicológico perturbado pode
lhe fazer perder dinheiro e o prazer de jogar. O que fazer nessas horas?
Simples; dê uma parada momentânea no poker. Isso mesmo. Vá fazer outra
coisa que não tenha nenhuma relação com o jogo, até sua cabeça esfriar. Alguns
gostam de praticar uma atividade física, como uma maneira de soltar sua energia
acumulada na mesa. Outros preferem atividades mais reflexivas, como ler um
livro ou quem sabe, fazer um pouco de meditação.
Não se esqueça de que o tilt nada mais é do que um estado emocional. Cada
ser humano é diferente, por isso é importante você encontrar sua própria maneira
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de se desligar do jogo até estar apto a voltar a jogar normalmente.
Respeite seu lado emocional
Isso é o mais importante. Não tente bater de frente com o seu psicológico, pois
ele é muito mais forte do que você imagina.
Agora vem a boa notícia disso tudo. Com o tempo, você vai conseguir separar a
emoção da razão e não será necessário sair da mesa toda vez que os deuses do
poker não forem justos com você. Você vai aprender a racionalizar todas as suas
atitudes na mesa, sem precisar sair dela.
Cabe a você fazer do poker um jogo racional e não emocional.
Seja verdadeiro com você mesmo: Saia da mesa sempre que você não estiver
100% mentalmente. Não tenha pressa e lembre-se: divirta-se com o jogo.
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Capítulo 4 - Diferenças Entre Poker Online e Ao Vivo

A maior diferença do poker online para o poker ao vivo é a falta de interação
com os jogadores na mesa. Para aqueles que conheceram o poker através de
torneios na TV ou de filmes, as habilidades de um jogador de poker se resumem
a observar seu oponente e através de seus gestos e comportamentos, deduzir a
força de sua mão.
Poucos destes iniciantes sabem que esta é apenas uma das muitas habilidades
necessárias para se tornar um jogador de sucesso. Embora este aspecto não
existe no poker online, as outras características e habilidades estão presentes em
ambas as modalidades.
Ao jogar poker online, você não poderá observar a linguagem corporal de seu
oponente, mas pode (e deve) estar atento a outros fatores como padrões de
apostas, estatísticas disponíveis através de softwares de análise, entre outras
coisas.

Embora isso possa parecer uma desvantagem em comparação ao poker ao
vivo, o poker online na verdade traz diversas vantagens. No online, as mãos são
jogadas mais rapidamente, o que permite jogar um maior número de mãos por
hora, incrementando assim os lucros. Da mesma forma, é possível jogar diversas
mesas, aumentando mais ainda o número de mãos jogadas por hora.
Há também as vantagens existentes por não ter um dealer, pessoa responsável
por embaralhar e distribuir as cartas para os jogadores da mesa. No poker online,
isso é feito rapidamente e automaticamente pelo software, o que faz com que as
mãos sejam distribuídas mais rapidamente e sem erros, que podem ocorrer no
poker ao vivo.
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Outra grande vantagem do poker online é o rake, consideravelmente menor
que nos jogos de poker ao vivo. Rake é a taxa cobrada pela sala de poker em
cada mão jogada. Enquanto no online o rake é limitado a um valor máximo, não é
raro encontrarmos rakes ilimitados nas casas de poker ao vivo.
Por fim, não podemos deixar de citar o conforto que só o poker online oferece,
pois você pode jogar na privacidade da sua casa, a qualquer momento que quiser.
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Capítulo 5 - Segurança das Salas de Poker Online

A segurança é uma das grandes preocupações não só daqueles que iniciam no
poker online, mas também de jogadores experientes que buscam novas salas de
poker para jogar.
Atualmente há inúmeros sites de poker online, e é necessário conhecer onde
você irá depositar seu dinheiro. Mas casos de trapaça ou vulnerabilidade nestes
sites são bastante raros, pois para estas empresas, a reputação é essencial para
atrair jogadores. Além disso, os sites passam por importantes vistorias periódicas
de órgãos internacionais reguladores.
O que motiva muitos jogadores a pensar que há trapaças, é o acontecimento
de muitas combinações improváveis, quando uma mão favorita perde. Isto ocorre
porque no poker online se joga um número muito maior de mãos por hora que no
jogo ao vivo, e não devido às falhas nos softwares dos sites.
Os jogadores novatos pensam que os sites podem ter interesses em deixar o
jogo mais rápido, os potes maiores ou pessoas com contas novas ganharem. O
que eles esquecem é que sem cometer nenhum tipo de trapaça os sites de poker
já lucram bilhões de dólares anualmente.
Mesmo financeiramente falando, não existe motivo para um site arriscar um
negócio tão lucrativo quanto o poker online em troca dos alguns milhões a mais
que ganharia através de práticas ilegais.
Além da preocupação com a desonestidade do próprio site, há também uma
preocupação com vulnerabilidades do software ou até mesmo trapaça da parte
dos outros jogadores. Quanto a isso, todos os sites tem uma política de
segurança fortíssima para prevenir estes casos, e felizmente, a comunidade de
jogadores de poker online é muito grande, e por isso nos raros casos em que isso
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acontece a notícia se espalha rapidamente e os sites podem tomar as
providências necessárias para resolver a questão.
Mas para não correr riscos, recomendamos que você jogue apenas em sites
conhecidos e que você tenha alguma indicação. Em caso de dúvida, jogue apenas
nas salas listadas na página de rakeback do MaisEV, pois todas estas salas foram
previamente verificadas são conhecidas e confiáveis.
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Capítulo 6 - Como Depositar em uma Sala de Poker

Para começar sua carreira como jogador de poker online, seja amador ou
profissional, o primeiro passo é ter um bankroll, isto é, dinheiro em caixa para
poder jogar.
Para isso, você precisa fazer um depósito na sala de poker em que escolheu
jogar. Embora os métodos disponíveis para depósito sejam diversos –desde
depósitos através de cartões de crédito, transferências de carteiras virtuais a até
mesmo boletos bancários – nós brasileiros ficamos limitados, pois a menos que
você tenha um cartão de crédito internacional, dificilmente conseguirá realizar
seu depósito
Felizmente, as grandes salas de poker online, como PokerStars e Full Tilt
implementaram já há algum tempo um sistema de depósito por meio de boletos
bancários. Através dos boletos bancários, é possível fazer um depósito em sua
conta nestes sites, e em até 5 dias úteis seu dinheiro já estará disponível para
jogar.
É importante notar que seu depósito por boleto bancário será influenciado pelas
taxas de câmbio, que variam diariamente.
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Capítulo 7 - Como Sacar de uma Sala de Poker

Uma das principais dúvidas daqueles que não conhecem o poker online é como
sacar os lucros. Um dos argumentos utilizados por pessoas preconceituosas é de
que o dinheiro ganho fica preso nos sites e não pode ser liberado.
Este é mais um dentre os argumentos incorretos causados pela falta de
conhecimento, pois todas as salas de poker online oferecem várias opções para
saques. Infelizmente para nós brasileiros, a maioria destas opções não está
disponível ou tem taxas extremamente abusivas, como é o caso do saque através
de cheque, que tem taxas de mais de 50%.
Para jogadores brasileiros, a melhor opção é sacar através do Neteller, uma
carteira virtual que permite saques, depósitos e transferências através de sites. O
Neteller disponibiliza para seus clientes certificados um cartão com a bandeira
Mastercard, que pode ser utilizado como um cartão de crédito comum, para
qualquer tipo de pagamentos, ou para saques em qualquer caixa 24 horas, desde
que você tenha dinheiro na sua conta Neteller. Estes saques ou pagamentos
sofrem variação de acordo com a taxa de câmbio do momento e pagam pequenas
taxas de acordo com uma tabela do próprio Neteller, como pagamento pelo
serviço.
Este cartão é enviado para todos os clientes, inclusive brasileiros, que enviarem
documentos para certificar suas contas do Neteller. Um cartão similar é
disponibilizado pela carteira virtual Moneybookers, mas infelizmente ainda não
está disponível para o Brasil.
Através do Neteller e seu cartão Net+, é muito fácil para jogadores brasileiros
sacar seus créditos, acabando com o argumento incorreto de que não é possível
receber o dinheiro conquistado no poker online.
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Capítulo 8 - Como vencer no poker

Você está pronto para aprender o grande segredo do poker? Então aqui vai:
não existe segredo.
Agora que tal esse ditado popular: “O poker demora um minuto para se
aprender, e uma vida para se dominar”.
Poker é um jogo complexo, que envolve lógica, dedução, matemática,
emocional e outros tantos fatores… Você pode ler todos os livros que conseguir
achar sobre esses assuntos, mas se não praticar e tirar suas próprias conclusões,
eles não lhe servirão de nada.
Ficou assustado? Calma. Não desista do poker ainda.
É justamente aí que mora a beleza do jogo: na sua complexidade e no desafio
constante.
Um grande erro daqueles que estão começando no poker, é querer
jogar muitas mãos. Isso é completamente compreensível. Afinal de contas,
todo mundo está falando de poker e você se deu até ao trabalho de ler um guia
sobre o assunto. Você já não agüenta mais toda essa teoria e quer botar logo as
mãos na massa. Ao sentar-se à mesa, você não vai querer ficar “de bobeira”. Vai
querer jogar. De preferência da mesma forma que os jogadores que aparecem na
televisão. Pois é aí que mora o perigo: Os jogadores da televisão fazem isso há
muito tempo. Se eles jogam dessa maneira é porque eles já passaram pelo
processo inicial de aprendizado.
E é justamente desse processo que vamos falar: No começo, seja simples.
Você está começando a jogar. Vai adorar o jogo, vai querer aprender cada vez
mais e vai continuar jogando ainda por muito tempo (quer apostar?). Dê tempo
ao tempo. Quando abrir o software da sua sala de poker, sente-se numa mesa
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e seja paciente. Espere pelas cartas boas. Sua mão não lhe parece muito boa,
depois que as cartas foram abertas no centro da mesa? Desista dela. Acostumese com a idéia que uma das principais virtudes de um bom jogador, é
saber largar mãos.
O que são cartas boas? Pra começar, não se esqueça que no Texas Hold´em, as
suas 2 cartas iniciais, geralmente são as que vão lhe fazer ganhar ou
perder a mão, por isso seja bastante seletivo com elas. No começo, descarte
todas as cartas iniciais que não forem pareadas e que forem abaixo de
10. Você sabia que bons jogadores descartam em média pelo menos 80% de
suas mão iniciais?
Uma vez que as cartas comunitárias forem sendo abertas na mesa, só continue
na mão se você tiver no mínimo o par mais alto da mesa. Por exemplo, se as
cartas comunitárias forem K, 7 e 2 só continue na mão se você tiver pelo menos
um rei na sua mão. Se as cartas comunitárias forem 3, 5 e 8 só continue se você
tiver um par de 8 ou melhor. Mas também não se sinta o deus da mesa, só
porque você tem um par. Jogue-o de maneira cuidadosa e lembre-se que sua mão
perde para qualquer outra mão acima de um par.
Pronto, você está sentado pacientemente na mesa e finalmente você tem uma
mão forte na sua frente. Entenda por mãos fortes, uma trinca ou melhor.
Quando isso acontecer, jogue suas mãos fortes de maneira agressiva.
Calma, isso que não quer dizer que você deve bater com força na mesa do
computador enquanto estiver jogando.
Existem dois tipos de jogadores, o passivo e o agressivo. O passivo é o que
paga incessantemente as apostas dos seus adversários, raramente aumentando.
O agressivo é o oposto: aquele jogador que volta por cima e aumenta as apostas
da mesa. Jogar agressivamente suas mão fortes é a melhor maneira de
extrair valor.
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Queremos que seu processo de aprendizado seja divertido e rápido, por isso
vamos combinar esses dois conceitos básicos: paciência e agressividade.
Elimine da sua cabeça pensamentos do tipo “minha mão não é muito boa, mas
ele talvez esteja me blefando, então vou continuar”, ou então: “eu já paguei duas
apostas nessa mão, não custa muito pagar mais uma, afinal de contas eu tenho
um par”.
Ninguém pode lhe dar uma solução mágica para você começar a ganhar
imediatamente no poker. Isso não existe. A melhor coisa que você tem a fazer é
começar a jogar e aprender com seus erros e acertos.
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Conclusão

Esperamos que ao ler este guia você tenha esclarecido suas dúvidas e
entendido melhor como funciona o mundo do poker.
Mas lembre-se que este é só o começo. Para tornar-se um bom jogador você
deve estudar e se dedicar ao jogo, buscando se aperfeiçoar sempre.
Fique ligado no conteúdo do MaisEV, seu fórum e suas ferramentas, para ficar
por dentro do que há de melhor no mundo do poker online brasileiro.
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