Guia de Poker para Iniciantes
O Guia de Poker para Iniciantes é uma iniciativa do portal de poker MaisEV que possui
como finalidade educar jogadores iniciantes e esclarecer dúvidas quanto ao
funcionamento do poker online.
Você possui permissão total para imprimir este ebook e compartilhá-lo com
qualquer pessoa, contanto que não modifique o seu conteúdo original.
O livro foi escrito por Roberto Riccio em colaboração com diversos experientes
jogadores de poker online, todos membros do fórum do MaisEV.
Esta é a 1ª edição do livro, e foi publicada no dia 7 de julho de 2008.
Para mais informações visite www.maisev.com/guia.
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Prefácio
As duas perguntas que amigos e conhecidos de nós, jogadores de poker, mais
costumam nos fazer são:
“Como funciona esse tal de poker online e é possível mesmo ganhar dinheiro
jogando poker na internet?”
Este livro foi escrito para responder estas perguntas. Ele lhe dará uma base sólida
sobre o mundo profissional do poker atual. Uma base que muitas pessoas levariam
meses, talvez anos, para conseguirem sozinhas.
Além de mim, Roberto Riccio, este livro contou com a colaboração de Jefferson
“AApokalyptic” Haach, Fábio “binhozao” Pires, João Gabriel “JJJGabriel” Silva,
Felipe “billy” Bossolani, Victor “vrV !” Varaschin, Diógenes Malaquias e André
“andre--sp” Costa.
Agradeço imensamente a todos estes jogadores por reservarem parte do seu
precioso tempo lendo o esboço e adicionando conteúdo onde necessário. Foi de
extrema importância a experiência destes jogadores para o desenvolvimento do
projeto.
Também não posso esquecer de agradecer, é claro, à toda a comunidade do fórum
do MaisEV, que fez questão de nos ajudar, e que nos dá um presente maravilhoso
através das excelentes discussões presentes no fórum. Sem eles este projeto nem
teria sido iniciado.
E finalmente, obrigado à talentosa designer Maria Ilka pela linda capa do livro.
Aproveite a leitura.
-Roberto Riccio
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O Mundo Moderno do Poker
Os últimos 10 anos representaram o boom mundial do poker, mais precisamente o
boom do Texas Hold’em.
De um jogo praticado entre amigos nos finais de semana, o poker cresceu
vertiginosamente e, em pouco tempo, passou a ser visto como um esporte mental,
uma profissão e um dos passatempos prediletos de diferentes tipos de pessoas por
todos os cantos do mundo.
Fácil Acesso
O poker não discrimina jogadores em base à idade, cor, sexo ou religião. Essa é a
razão do seu sucesso. Estima-se que atualmente 60 milhões de americanos joguem
poker regularmente.
O poker online tornou o acesso ao mundo do poker ainda mais fácil. A ausência de
barreiras da internet fez com que qualquer pessoa pudesse, em poucos minutos,
baixar o software de um site de poker, abrir uma mesa e jogar contra outros
jogadores humanos, valendo ou não dinheiro, a qualquer hora de qualquer dia do
ano.
Por isso não causa espanto na comunidade de poker mundial saber que Annete
Obrestad, uma menina norueguesa de 19 anos, ganhou o main event do WSOP
Europeu — a versão européia da maior série de torneios de poker dos EUA —
levando $2 milhões de dólares em setembro de 2007. Ela vinha há meses
conquistando vitórias nos grandes torneios online. Era só uma questão de tempo até
que um grande resultado ao vivo aparecesse.
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A mídia comum, no entanto, não está acostumada a esse tipo de notícia. E se
pergunta: como pode uma menina tímida, de 19 anos, ganhar de tantos profissionais
que jogam há décadas e que possuem o dobro ou o triplo de sua idade?
A resposta é simples. Os tempos mudaram. Poker não é mais aquele jogo baseado
em detectar movimentos dos adversários, como um olhar desviado ou uma perna
tremendo. Isto não faz mais a diferença.
O Texas Hold’em, por ser um jogo que contêm muito mais informações que o 5-Card
Draw, é um jogo extremamente técnico, onde a psicologia, lógica e matemática são
as chaves essenciais para o sucesso.
O que faz a diferença é a dedicação e o aperfeiçoamento destas três habilidades.
Estes conhecimentos determinam quais jogadores obterão bons resultados a longo
prazo, e quais não.
Jogando poker online é fácil obter em poucos meses uma grande experiência de
jogo que muitos jogadores ao vivo não tiveram em toda a sua carreira. Por isso, é
cada vez mais comum vermos jovens jogadores como Annete Obrestad se
destacando e obtendo grandes resultados.
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Regras Básicas
Existem diversos estilos de poker. Entre eles o mais famoso é o Texas Hold’em,
modalidade que estudaremos neste livro, por ter se tornado a modalidade padrão no
mundo do poker.
Caso você já saiba as regras do Texas Hold’em perfeitamente, sinta-se à vontade para
pular este capítulo.

Combinações de Mãos
É necessário que você entenda e memorize as diferentes hierarquias de combinações
de mãos. Se você nunca jogou, memorizar o ranking de mãos pode parecer difícil,
mas não se preocupe, pois com um pouco de prática este torna-se um processo
natural.
A seguir estão listadas todas as mãos possíveis no poker, de mais alta para a mais
baixa. Vale ressaltar que independentemente da modalidade jogada, este sempre será
o ranking de mãos a ser usado.
Royal Straight Flush
Sequência de dez (T) a Ás (A), sendo todas do mesmo naipe. Exemplo: T
K

J

Q

A . É uma mão tão rara que você provavelmente passará meses ou anos sem

fazê-la.
Straight Flush
Uma sequência de cartas de naipes iguais. Exemplo: 3

4

5

6

9

9

3 .

7 .

Four of a Kind (Quadra)
Uma quadra são quatro cartas iguais. Exemplo: 9
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Full House
É composto por uma trinca e uma dupla. Exemplo: Q

Q

Q

T

T .

7

9

J

Flush
Flush é o conjunto de 5 cartas de mesmo naipe. Exemplo: 2

A .

Straight
São 5 cartas em sequência. Exemplo: 7

8

9

T

J .

Three of a Kind (Trinca)
São 3 cartas iguais. Exemplo: 2

2

2

A

Q .

Two Pairs (Dois Pares)
São duas duplas de cartas iguais. Exemplo: A

A

J

T

2 .

J

T .

Pair (Par)
São duas cartas iguais. Exemplo: K

K

Q

High Card (Carta Mais Alta)
É quando o jogador não possui nem ao menos um par. Neste caso conta a sua carta
mais alta. Exemplo: A

Q

9

7

2 . Este seria um High Card Ace, também

chamado de Ace High.
Formação da Mão no Texas Hold’em
No Texas Hold’em a sua mão é formada pela melhor combinação disponível entre
as 5 cartas da mesa e as suas 2 cartas na mão. Ou seja, se você tiver A

K

mão:
você terá um Royal Straight Flush.

Na mesa Q

J

T

Na mesa A

A

A

7

4

você terá uma Quadra.

Na mesa A

A

K

8

2

você terá um Full House.

6
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na

você terá um Flush.

Na mesa Q

T

9

4

3

Na mesa Q

J

T

7

2 , você terá um Straight.

Na mesa K

K

T

3

2 , você terá uma Trinca.

Na mesa A

K

9

8

4

você terá Dois Pares.

Na mesa A

9

6

3

2

você terá um Par.

Na mesa T

8

5

4

2

você terá um Ace High.

Desempate e Kicker
Em casos de mãos iguais ganha a mão maior, sendo o ás a carta mais alta. Ou seja,
um par de áses ganha de um par de reis, e uma quadra de oitos ganha de uma quadra
de cincos.
Caso o empate permaneça usam-se as restantes cartas mais altas para determinar o
vencedor. Isto que dizer que um A
3

A

K

3

2

ganha de um A

A

Q

2 . Esta regra vale para todos os empates de mãos.

A carta de desempate é chamada de kicker. No caso da mão anterior o rei (K ) seria
o kicker e faria o jogador com a primeira mão levar o pote.
Memorizando o Ranking de Mãos
Talvez você esteja com um nó na cabeça. Você pode ter achado este ranking
complicado e difícil. Mas calma. Tudo parece difícil no começo. É como andar de
bicicleta. Depois que se pratica e aprende, o processo é simples e automático. O
mesmo ocorre com mãos de poker.
Vamos agora à estrutura e mecânica do No-Limit Texas Hold’em.
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Blinds
Antes das cartas serem distribuídas, os primeiros dois jogadores à esquerda do dealer
– jogador que dá as cartas – são obrigados a apostar o small blind e big blind
respectivamente para começar o jogo. Estas são apostas forçadas feitas por estes
jogadores.
Em cash games o valor dos blinds é fixo e depende do valor de jogo da mesa. Em
torneios este valor é pré-definido através da estrutura do torneio e vai aumentando
de acordo com a mesma em função do tempo jogado. Além disso, em torneios,
podem-se usar antes – apostas forçadas a serem feitas por todos os jogadores da
mesa antes da mão ser distribuída.
Estas apostas forçadas são responsáveis por criar ação no jogo. Se não existissem,
bons jogadores escolheriam jogar somente mãos muito fortes, fazendo assim com
que menos potes fossem contestados.

Distribuição
O dealer, normalmente representado por um botão (button) embaralha e distribui as
cartas, uma de cada vez, a partir do jogador à sua esquerda – o small blind – até
chegar a si mesmo. Este processo é repetido duas vezes, ou seja, até que todos os
jogadores possuam duas cartas em sua mão.

Pré-Flop
Assim que os blinds (e antes) forem apostados e os jogadores receberem suas cartas,
começa a primeira rodada de apostas, começando com o jogador à esquerda do big
blind. A partir daí todos os jogadores são obrigados a tomar uma das quatro
possíveis decisões pré-flop. A quinta ação é possível somente nas próximas rodadas
de apostas.
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1. Fold – abandonar suas cartas e deixar de participar da mão.
2. Call – apenas pagar o valor da aposta atual, seja ela o valor do big blind ou de
um raise feito por outro jogador.
3. Raise – aumentar o valor da aposta. O valor mínimo de aumento é o da
aposta anterior. Exemplo: em uma mesa com big blind de $100 o valor
mínimo de raise de $100, subindo assim o valor da aposta para $200.
4. Check – continuar na mão sem apostar. Esta decisão é possível somente caso
não hajam apostas a serem pagas. Exemplos são quando se está no big blind e
nenhum jogador deu raise anteriormente, ou em situações pós-flop quando
ninguém apostou até o momento.
5. Bet – apostar, sendo o primeiro jogador a fazê-lo. Caso contrário a ação
tomada chama-se raise, ou call, caso o jogador pague o bet/raise de outro
jogador. Pré-flop não presenciaremos bets, já que estes já foram feitos pelo
small blind e big blind.

Flop
Após o término da primeira rodada de apostas, 3 cartas comunitárias – das 5 totais
– são distribuídas na mesa viradas para cima.
Em seguida existe uma segunda rodada de apostas. É importante ressaltar que de
agora em diante o primeiro a falar durante toda a mão será o small blind, ou o
jogador mais próximo ao mesmo, caso este tenha saído da mão.

Turn
Terminada a segunda rodada de apostas, a 4ª carta comunitária é distribuída e em
seguida ocorre a terceira rodada de apostas, da mesma forma que no Flop.
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River
A 5ª e última carta de comunitária é distribuída na mesa. A mão é concluída pela
quarta rodada de apostas e os jogadores que tiverem permanecido na mão até o final
vão para o showdown.
No showdown os jogadores que não tiverem dado fold em nenhuma das quatro
rodadas de apostas mostram as suas mãos. A melhor mão de acordo com o ranking
de mãos vence o pote.
Caso você tenha qualquer dúvida sobre os termos usados neste capítulo e nos
próximos do livro, confira as definições no tópico Dicionário de Termos e Gírias do
Poker, cujo link se encontra no tópico Master Sticky, na seção Poker em Geral do
fórum do MaisEV.
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Modalidades de Texas Hold’em
Existem diversas formas de se jogar o Texas Hold’em. As três modalidades principais
são multitables, sit and go’s e cash games. Destas, as duas primeiras se enquadram como
torneios e a última como mesa de apostas em dinheiro real.
Este capítulo lhe explicará em detalhe cada uma destas modalidades. Sinta-se à
vontade para pular este capítulo caso já jogue poker e tenha alguma experiência
online.

O que é um multitable?
Ao pé da letra, a tradução de multitable tournament seria torneio de múltiplas mesas. Jogase até que um jogador possua todas as fichas do torneio. Este jogador é declarado o
vencedor do torneio – 1º colocado. Os demais são classificados de acordo com o
número de jogadores presentes no torneio no momento da sua eliminação. Ou seja,
um jogador eliminado quando restavam 7 jogadores no torneio, será considerado o
7º colocado.
Para jogar esse tipo de torneio, paga-se uma inscrição (buy-in) e cada jogador recebe
a mesma quantidade de fichas. Os jogadores inscritos no torneio são aleatoriamente
distribuídos em diversas mesas. Durante o torneio, o valor dos blinds vai
aumentando e quando um jogador perde todas as fichas, ele é eliminado do torneio.
Na medida em que os jogadores são eliminados, as mesas em que eles estavam
ficam desfalcadas, e então jogadores são remanejados para outras mesas, sob
orientação da organização.
Os prêmios dos torneios são distribuídos de acordo com a colocação ao longo de
uma faixa de premiação. Somente uma pequena porcentagem dos jogadores é
premiada.
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Torneios multitable têm notação $22 ou $20+2. Em ambos os casos paga-se $2 de
rake – taxa de inscrição paga ao site onde o torneio é realizado.
Multitables com rebuy
Em alguns multitables, existe a possibilidade do rebuy durante certo período. O rebuy é
a possibilidade que o jogador tem de recomprar suas fichas, caso possua o número
inicial de fichas ou menos. O custo do rebuy é o mesmo de inscrição no torneio.
O rebuy, no entanto, não é obrigatório, e só pode ser feito nos estágios iniciais do
torneio. Torneios rebuy contam também com a possibilidade do add-on ao fim do
período de rebuy, que consiste na compra de mais fichas, independente de quantas
fichas o jogador já possuir.
Para diferenciar torneios rebuy dos demais geralmente a notação dos mesmos terá a
sigla “+R” adicionada no final. Um multitable $22+R, por exemplo, é um multitable
com rebuys, onde a inscrição é $22, sendo $20 destinados ao montante de premiação
e $2 ao rake. Neste torneio serão possíveis ilimitados rebuys por $20 cada e um add-on
após o período de rebuys também por $20.
Perceba que para a realização de um rebuy, não é cobrado um novo rake. Na prática
isso significa um gasto com inscrição menor do que em um torneio freezout – torneio
comum.
Suponhamos, por exemplo, que você dispõe de $22 e quer jogar um multitable. Se
você optar por um multitable freezout pagará $20 de inscrição e $2 de rake, o que
corresponde a 10% de seu investimento. Mas se você optar jogar o $5.50+R, Você
poderá fazer 3 rebuys além da sua inscrição, totalizando $20 de investimento mas
pagando apenas $0.50 o que corresponde a apenas 2.5% de gastos com rake em
relação ao investimento.
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É bom lembrar que ao entrar em um torneio com rebuy, você deve ter em mente
quantos rebuys você pretende fazer, contando com o add-on, para evitar surpresas
desagradáveis em seu caixa horas depois, quando você voltar a verificá-lo. Sempre
mantenha suas movimentações de bankroll na ponta do lápis.
Multitables knockout
Outra variação para torneios são os torneios knockout, em que uma parte do valor da
inscrição de cada jogador é separada e dada a cada pessoa que elimina outra do
torneio.
Em um torneio $22+2, por exemplo, $2 são destinados para cada jogador que
eliminar outro do torneio. Os $2 de rake neste caso já estão incluídos dentro dos
$22.
Satélites
Os satélites são outra modalidade de torneio, que premia os melhores colocados com
inscrições para torneios mais caros. Em satélites, o prêmio de todos os jogadores que
entram na faixa de premiação é o mesmo – a inscrição para um determinado
torneio.

O que é um sit and go?
O andamento de um sit and go é idêntico ao de um torneio regular. Torneios sit and go
são definidos pela ausência de horário marcado para seu início. Assim que o número
necessário de jogadores é preenchido, o torneio tem seu começo.
A forma mais comuns de sit and go’s é o sit and go de apenas uma mesa, também
conhecido como single table tournament. Os formatos mais comuns desse tipo de
torneio são os full table (com 9 ou 10 participantes, dependendo do site) e os
shorthanded (com 6 jogadores).

Guia de Poker para Iniciantes

18

www.maisev.com

Torneios sit and go também são divididos entre torneios regulares e torneios turbo,
onde os blinds crescem mais rapidamente.
A estrutura de premiação dos sit and go’s geralmente é a seguinte:
Torneios full table
• 50% do prêmio total para o 1º colocado
• 30% do prêmio total para o 2º colocado
• 20% do prêmio total para o 3º colocado
Torneios shorthanded
• 65% do prêmio total para o 1º colocado
• 35% do prêmio total para o 2º colocado

O que é um cash game?
Um cash game é basicamente um jogo a dinheiro direto, ou seja, suas fichas podem
ser trocadas por dinheiro pelo seu valor nominal, não tendo hora para começar ou
terminar. Você pode se levantar com suas fichas a qualquer momento que desejar.
Existe um valor mínimo e máximo de fichas a serem postas em jogo quando se
entra numa mesa de cash game. Estes valores costumam ser de 20 vezes o big blind e
100 vezes o big blind, respectivamente. É aconselhável na grande maioria dos casos
dar full buy-in, ou seja, entrar com o máximo permitido pela mesa.
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Rake
O que é rake?
As salas de poker online são uma versão informatizada das tradicionais poker rooms
em cassinos. E como não poderia deixar de ser, as salas de poker online também
precisam de lucro para justificarem a sua existência.
Esse lucro vem das comissões, mais conhecidas como rake, pagas por todos
jogadores ao jogarem em cash game, torneios ou qualquer forma de jogo com real money
(dinheiro real).

Cash games
No caso específico dos cash games, o rake é gerado para a room ao se jogar uma mão.
Cada site tem suas regras, mas de uma forma geral, toda mão em que o pote
ultrapassar o valor de $1 dólar, será deduzido ao final da mão um valor total de 5%
do pote – sendo $3 dólares o máximo retirado pelo site.
Por exemplo, suponhamos que uma mão chegue ao seu fim e o valor do pote seja
de $30 dólares. Neste pote a sala de poker reteria $1.50 dólares de rake e pagaria ao
vencedor os $28.50 dólares restantes.

Torneios
Já em torneios, tanto multitables quanto sit and go’s, o rake é debitado já no processo
de inscrição. Ao se fazer o buy-in em um torneio será possível averiguar o valor da
comissão que deverá ser transferida para a sala de poker.
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Um torneio com buy-in de $109 dólares, por exemplo, geralmente é anunciado sob o
título de “$100+9”. Isto quer dizer que dos $109 dólares gastos com a inscrição no
torneio, $100 irão para a premiação do torneio e $9 serão deduzidos como rake.
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Sorte no Poker
Bad beats
Como você já pode ter visto, certas vezes a melhor mão pré-flop não será a melhor
mão após o river.
Muitas das mãos que aparecem nos programas de televisão mostram justamente este
lado dramático do poker. Um par de áses indo all-in (apostando tudo) pré-flop contra
um par de damas e sendo batido através de uma dama no river, para o desespero do
jogador com par de áses e alegria do jogador com par de damas.
Esta é uma situação descrita no mundo do poker como um bad beat. Isto é natural e
faz parte do jogo.
Jogadores iniciantes costumam ficar abismados com bad beats, e muitos por isso
acreditam que no poker o fator sorte pesa muito. Jogadores experientes, por outro
lado, sabem que bad beats são absolutamente normais e encaram-nos com
desinteresse.
O restante deste capítulo explica o motivo do desinteresse de jogadores experientes
por bad beats e porque devemos entender que isto faz parte do jogo.

Poker é um jogo de azar?
Não. No poker a habilidade sempre prevalece sobre a sorte a longo prazo.
Isso, em outras palavras, quer dizer o seguinte. Se você jogar contra um jogador pior
que você durante uma noite, você tem chances de perder, mesmo sendo favorito.
Porém, se você jogar contra ele todas as noites durante um ano, você certamente irá
ganhar dinheiro.
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A sorte não influencia no longo prazo
Os que defendem que o poker é um jogo de azar baseiam-se na tese de que qualquer
jogador pode dar sorte e ganhar uma mão.
Isto é claro. Mas no futebol um time também pode dar sorte e ganhar um jogo
contra uma equipe com nível muito superior. Quem não conhece a famosa “zebra”?
E não há quem considere futebol um jogo de azar. O que acontece é que no final do
campeonato os times bons terão brigado pelo título e os times fracos terão brigado
para não cair.
O mesmo acontece no poker.
Um jogador fraco pode dar sorte e ganhar durante um dia, ou uma semana, mesmo
jogando mal. Mas, se ele continuar a jogar, ele eventualmente perderá tudo o que
ganhou e mais.
Para entendermos o motivo, matematicamente falando, do poker não ser um jogo
de azar, precisamos entender um pequeno conceito chamado EV.

O que é EV?
EV é a abreviação do termo Expected Value, ou seja, Valor Esperado. Em português
também conhecido como Expectativa.
EV é simplesmente o valor de uma jogada a longo prazo.
Antes de dar um exemplo relacionado ao poker, vamos analisar um exemplo mais
básico: cara ou coroa.
Vamos supor que o jogador A e o jogador B joguem cara ou coroa. O jogador B,
porém, não tem noção alguma de probabilidade e oferece pagar $2 ao jogador A
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cada vez que sair cara, enquanto o jogador A lhe pagará somente $1 a cada vez que
der coroa.
Qual é o EV deste cara ou coroa? Ou seja, quanto vale, monetariamente falando, pro
jogador A e pro jogador B uma aposta deste tipo?
Sabe-se que em média o jogador A ganha 50% dos lances e o jogador B 50% dos
lances. Logo, de cada 2 lances, o jogador A:
Ganha 1 vez: +$2 dólares × 1 lance
Perde 1 vez: -$1 dólar × 1 lance
EV = (+$2 – $1) / 2 lances
EV = $1 / 2 lances
EV = $0.50 por lance
Portanto, o EV de cada lance da moeda para o jogador A é +$0.50.
E qual é o EV deste lance para o jogador B? Se você for esperto, respondeu -$0.50.
Se alguém ganha, alguém precisa perder. Esse conceito é fundamental para entender
porque poker não é um jogo de azar.
Se o homem mais rico do mundo aceitasse um cara ou coroa com estas condições e
jogasse por um número suficiente de vezes, ele eventualmente perderia todo o seu
patrimônio. Mesmo que desse muita sorte inicialmente, ele eventualmente perderia
todo o seu dinheiro caso jogasse contra um jogador com um bankroll (montante de
dinheiro) suficientemente grande, para suportar a eventual oscilação.
O contrário também acontece. O adversário do homem rico ganharia todo o
dinheiro do mesmo, por ter conseguido um lance +EV.
Este exemplo do cara ou coroa reflete basicamente o que acontece com o poker. A
mesma situação se repete, porém com cartas ao invés de moedas.
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Jogadores fracos se iludem ao darem sorte algumas vezes, mas no longo prazo
acabam perdendo. Enquanto isso, jogadores fortes podem dar azar algumas vezes,
mas no longo prazo acabam ganhando.
Este também é o caso quando se trata de cassinos ou loterias. Nestes, quem oferece
a aposta sempre possui uma pequena vantagem sobre quem está apostando, e esta
vantagem é o que traz lucros de bilhões de dólares anualmente para cassinos e
governos em todo o mundo. Jogadores de poker – que geralmente são rotulados
pelos leigos como pessoas que apostam em tudo – fogem deste tipo de aposta,
justamente por entenderem a matemática por traz destes eventos.

Como o conceito de EV se aplica ao poker?
No poker, o EV serve pra medir a lucratividade das jogadas. Geralmente é
impossível saber o EV exato de uma jogada enquanto a mão se desenvolve.
Mas não é necessário saber o valor do EV em si para jogar a mão corretamente. O
conceito do EV só é necessário para que os profissionais possam enxergar a mão
com clareza e assim possam maximizar o seu lucro durante o jogo.
Quando um jogador dá call ou raise com um par de áses ao invés de dar fold na mão,
ele o está fazendo porque acredita que dando raise ele estará maximizando o próprio
EV. Mesmo que ele dê azar e perca a mão futuramente, ele sabe que, a longo prazo,
é mais lucrativo jogar um par de áses que não jogá-lo.
Mas esta obviamente é uma decisão clara.
A habilidade está em aplicar o conceito em outras situações que não sejam tão
óbvias: e se o seu par de áses fosse um par de oitos? E se fosse um par de dois?
A análise técnica do poker estuda justamente todas estas decisões que não são tão
óbvias.
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Variância no Poker
O que é variância?
A variância é uma medida estatística que avalia a tendência dos seus resultados de se
afastarem do esperado ou ainda a tendência dos seus ganhos de se afastarem dos
ganhos previstos.
Existem dois tipos de variância:
1. Variância positiva – ganhar mais que o previsto.
2. Variância negativa – ganhar menos que o previsto.
É claro que a maioria dos jogadores não reconhece quando seus resultados são
melhores que o previsto, ou seja, quando se “está com sorte”. Eles somente se
lembram e se enfurecem quando se “está com azar”.

Impacto da variância no curto prazo
O poker é um jogo consideravelmente influenciado pela sorte no curto prazo, uma
vez que você não tem controle sobre as cartas que você e seus oponentes recebem,
tampouco sobre as cartas que virão na mesa. A variância é basicamente o resultado
direto dessa sorte presente no curto prazo.
Exemplo de variância negativa a curto prazo:
Imaginemos que você está jogando um torneio, e é o chip leader – jogador com maior
número de fichas.
Suponhamos que por 3 vezes em menos de 50 mãos você sai com um par de reis
enquanto que um de seus adversários sai com par de áses, e em todas as vezes vocês
foram all-in antes do flop.
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Suponhamos também que todas as vezes seus adversários ganharam a mão, e assim
você foi eliminado do torneio.
Essa é uma situação onde você jogou da maneira mais lucrativa possível e, ainda
assim, perdeu.
A explicação baseia-se na sorte que existe no poker a curto prazo. Você está
simplesmente “dando azar”, pois mesmo sendo correta a sua jogada de apostar tudo
com um par de reis na mão, por três vezes aconteceu de seus adversários terem uma
mão melhor.

Aceitando a variância no poker
Entender e sobretudo aceitar esse conceito – ou que cenários similares ao acima
descrito irão se repetir inúmeras vezes contra você – é fundamental para se tornar
um jogador de poker de sucesso.
Compreender a variância implica em não se importar em tomar bad beats e ainda
enfatiza a necessidade de um bankroll (reserva de capital) confortável para se jogar.
O próximo capítulo irá explicar e enfatizar este conceito.
Devemos sempre nos preocupar em fazer a jogada que julgamos a mais lucrativa e
deixar o lucro vir como conseqüência inevitável de nossas decisões corretas, já que a
variância tem seu efeito anulado no longo prazo.
Vale ainda lembrar que o grande número de jogadores fracos presentes nas mesas é
mantido graças à variância. Se os jogadores, a cada all-in, ganhassem o valor
correspondente à sua expectativa, os jogadores fracos:
1. Perderiam suas fichas muito rápido;
2. Se conscientizariam de sua falta de habilidade em pouquíssimas mãos
jogadas;
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3. Não teriam ninguém em quem jogar a culpa de seu fracasso ou justificar seu
milésimo depósito.
Assim, rapidamente diminuiria o número de jogadores fracos nas mesas, e o poker
deixaria de ser tão lucrativo quanto é atualmente.
Então, a partir de agora, sempre que você tomar aquele bad beat, pense em você
como um herói se sacrificando pela manutenção do nível baixo da grande maioria
dos jogadores de poker.
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Bankroll
Porque algumas pessoas perdem fortunas jogando poker?
Muitos de nós já ouvimos histórias de tios ou avós nossos ou de amigos que
perderam imóveis, fazendas ou grandes quantias de dinheiro jogando poker. Por
isso, existe um grande preconceito enraizado na sociedade contra o poker.
O que a maioria das pessoas não sabe é que não existe chance alguma de uma
situação dessas se repetir com um profissional sério. Basta entender porque alguém
pode perder muito dinheiro no poker. Se você ler e compreender este capítulo,
certamente nunca passará por uma situação do tipo ao jogar poker.
Porque certas pessoas perdem dinheiro jogando poker? Dois motivos.
1. Por não saberem jogar. Ou seja, por fazerem jogadas erradas (jogadas -EV);
2. Por saberem jogar, mas apostarem uma quantidade muito grande do seu
capital disponível.
A primeira causa é bem simples de ser evitada. Se você não sabe jogar, estude. Leia
livros, leia fórums, pratique jogando por quantias pequenas, assista vídeos dos bons
jogadores, arrume um coach (técnico), etc.
Neste capítulo vamos explicar como evitar quebrar jogando poker devido à segunda
causa.

O que é o bankroll?
Bankroll é todo o capital que o jogador possui investido em sua carreira no poker.
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Este é um dinheiro que você pode perder sem que afete irreversivelmente a sua
vida. Este dinheiro é completamente separado da sua vida financeira, e dos seus
investimentos normais. Ele serve exclusivamente para você jogar poker.
Se você está começando e quer depositar $100 dólares em um site de poker online,
por exemplo, este será o seu bankroll.
Bankroll é a ferramenta do jogador de poker. Assim como o músico precisa do seu
instrumento, o jogador de poker precisa do seu bankroll.

Importância de ter e respeitar o bankroll
Muitos jogadores, até mesmo jogadores com boa técnica de jogo, costumam
quebrar por não terem um bankroll adequado para o jogo na qual querem jogar. Eles
apostam uma quantia que não podem perder, e depois de perderem, põe a culpa no
jogo ao invés de em si mesmos.
Jogadores de poker competentes, assim como investidores profissionais,
administram o seu bankroll sempre arriscando somente uma pequena parte do total
de seu capital.
Se, por exemplo, oferecessem a um jogador de poker triplicar o seu patrimônio caso
ele ganhe um cara ou coroa ou zerar seu patrimônio caso ele perca o lance, o correto
na gigantesca maioria das vezes seria não participar do lance, por mais que seja uma
situação +EV para o jogador.

Bankroll adequado
Só para dar uma idéia de quão conservador você deve ser com o seu bankroll, vamos
listar os números típicos recomendados por jogadores profissionais a serem usados
como bankroll.
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Em torneios sit and go, o consenso é que o jogador que joga torneios de $22 dólares,
deve possuir no mínimo 100 vezes este valor em seu bankroll. Ou seja, deve ter no
mínimo $2200 dólares investidos no seu bankroll. E caso ele passe por uma maré
ruim e passe a ter somente 50 buy-in’s (valor da inscrição) em sua conta, é altamente
recomendado que ele passe a jogar torneios mais baratos – neste caso, torneios de
$11 dólares.
Em torneios multitable, o consenso básico é o mesmo que para jogadores de sit and
go, porém, como a variância é bem maior nesta modalidade, recomenda-se ter, no
mínimo, 200 buy-in’s à disposição.
Em mesas de cash game, em níveis baixos é recomendado possuir no mínimo 20
vezes o valor do buy-in completo da mesa onde se está jogando. Já em níveis altos
pode-se chegar a precisar de 100 vezes o valor do buy-in. Isto sempre considerando
que o jogador descerá de level – valor jogado –, caso passe por uma maré de azar.
Observação: estas são regras gerais e possuem centenas de exceções, dependendo
do estilo do jogador e dos seus objetivos ao jogar poker.

Bankroll serve somente para jogadores +EV
Todas as considerações de bankroll são feitas levando em conta que o jogador em
questão é +EV, ou seja, que ele é um bom jogador e lucrativo, naquele nível e
modalidade de jogo que se dispõe a jogar.
Muitos iniciantes acreditam que quebram freqüentemente somente por não terem
um bankroll grande o suficiente. Esta consideração geralmente é equivocada, pois se
baseia na falsa convicção por parte do jogador que o jogo dele é muito bom e
superior ao dos outros jogadores – o que na grande maioria das vezes não é
verdade, e é o verdadeiro motivo para o insucesso do jogador.
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É muito fácil achar que sabe-se tudo e que se é um bom jogador de poker. Por isso
muitos jogadores perdem dinheiro jogando e depois culpam o azar. A realidade é
que pouquíssimos jogadores tem noção real do que estão fazendo. E mesmo estes
jogadores costumam repetir que ainda tem muito o que aprender, diferentemente
dos novatos.
Quanto mais você percebe que poker é um jogo onde existem milhões de variáveis a
serem exploradas, mais você percebe a sua complexidade, e entende o quanto é
difícil jogar poker bem de verdade.
Mesmo jogando dentro dos limites permitidos pelo seu bankroll, preocupe-se sempre
em aprender a técnica de jogo e se tornar o melhor jogador que puder ser.
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Depositando e Sacando
Como eu faço depósitos e saques em sites de poker?
Existem algumas maneiras de depositar e sacar fundos nos principais sites de poker.
Neteller
Neteller é sem dúvida o método mais rápido e seguro de todos os métodos de
depósito. Ele é o mais usado no mundo todo. Ele funciona como uma conta
bancária, porém virtual, onde você deposita e saca de um site de poker para outro.
Para criar uma conta vá até www.neteller.com. Se você não entende inglês, selecione
sua preferência de língua no canto superior direito da tela como espanhol. Preencha
com seus dados na página de registro. Você então receberá uma account ID, um secure
ID e escolherá uma senha. Você também terá que especificar uma resposta secreta à
uma pergunta. Essa resposta será requisitada sempre que você entrar em contato
com o suporte do Neteller. No segundo passo você terá que certificar sua conta
Neteller.
Para certificar sua conta será necessário enviar uma cópia de seu RG, passaporte, ou
carteira de motorista via e-mail (scanner ou foto digital) e fornecer seu número de
telefone, e então um representante Neteller entrará em contato com você e lhe
perguntará alguma informação pessoal e sua resposta secreta à pergunta já
mencionada.
Você poderá realizar um depósito no Neteller através de cartão de crédito
internacional ou transferência bancária. No caso de transferência bancária você
poderá fazê-lo através de online banking, telefone ou transferência direta para a
conta bancária de Neteller na sua agência bancária.
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Para realizar saques, você pode requisitar um cartão pré-pago Neteller. Esse cartão
pode ser usado em qualquer ATM (caixa eletrônico) no Brasil e no mundo. Você
põe fundos no cartão através de sua conta Neteller.
Moneybookers
Moneybookers é uma grande ameaça ao domínio absoluto do Neteller. A criação de
uma conta é bem rápida e menos burocrática do que a do Neteller. Já é aceito em
quase todos os principais sites de poker.
Para criar uma conta visite www.moneybookers.com. Registre seus dados, e forneça
seu e-mail.
Você pode realizar um depósito depositando a quantia na conta de Moneybookers via
wire transfer ou via cartão de crédito internacional.
Saques são feitos via transferência bancária. O Moneybookers não possui um cartão
pré-pago e você terá de requisitar a transferência direta para sua conta bancária.
Entropay
Entropay é um método que cria um novo cartão de crédito virtual para você. Você
realiza o cadastro, certifica-se e recebe um número de cartão de crédito válido, com
data de vencimento válida. Você carrega esse cartão com dólares através de seu
cartão de crédito. Uma vez com crédito nesse cartão virtual, você realiza um
depósito via cartão de crédito nos sites de poker. Alguns sites tem integração direta
com o Entropay, não precisando usar esse cartão virtual.
Cartão de Crédito
É a maneira mais rápida de conseguir depositar, porém o sucesso de brasileiros com
esse método de depósito é mínimo. Pois para as instituições brasileiras, poker online
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é considerado jogo de apostas (e não especificadamente de azar) e isso é contra a
política das instituições.
Transferência Bancária
Conhecida internacionalmente como wire transfer, esse método de depósito é seguro,
porém demorado e complexo. Poucos brasileiros fazem uso desse método, pois os
demais métodos são mais rápidos e seguros.
Compra de Créditos Online
Você pode também comprar créditos de um amigo que jogue há mais tempo que
você.
Se você não conhece ninguém que possa vender a você, visite a seção de Compra,
Venda e Troca de Créditos do fórum do MaisEV. Apenas certifique-se de que o
vendedor seja bem conhecido e respeitado pelos demais membros do fórum.
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Segurança dos Sites de Poker
Os sites de poker roubam ou são honestos?
A esmagadora maioria dos sites de poker é honesta.
A motivação principal é que para um site de poker a reputação é essencial para atrair
jogadores. Além disso, os sites passam por importantes vistorias periódicas para
garantir a aleatoriedade das cartas.
Somente dois casos de trapaça foram confirmados nas bilhões de mãos jogadas nos
últimos anos. Ambos foram em sites de médio porte. Em ambos os casos
funcionários dos próprios sites participaram do escândalo. Como consequência,
apesar de os funcionários terem sido descobertos e devidamente punidos, a grande
maioria dos jogadores abandonou estes sites e a reputação destas empresas estará
manchada para sempre.
Para não correr riscos, recomendamos que você jogue nos grandes sites – para
maiores informações visite a área de rewiews de sites no MaisEV. Nunca foi
confirmado nenhum tipo de trapaça nos grandes sites, pois, como dito
anteriormente, estes sites prezam muito a segurança de seus softwares e por isso
possuem uma série de medidas internas anti-trapaça.

Uma preocupação desnecessária
O que motiva muitos jogadores a pensar que sites são roubados, é o acontecimento
de muitas combinações improváveis, os bad beats. Isto ocorre pois online se joga um
número drasticamente maior de mãos por hora que no jogo ao vivo, e não devido à
falhas nos softwares dos sites.
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Os jogadores novatos pensam que os sites podem ter interesses em deixar o jogo
mais rápido, deixar os potes maiores ou deixar 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 business
tão lucrativo quanto o do poker online em troca dos alguns milhões a mais que
ganharia através de práticas ilegais.
Outro motivo devido ao qual novatos costumam achar que os sites são roubados é
que a mente humana está acostumada a justificar os eventos ao seu redor.
“Eu estou com febre porque fiz X”.
“O time do Brasil ganhou porque fez Y”.
“João foi despedido porque fez Z”.
No poker muitas dessas conclusões podem ser nocivas ao jogador.
“Eu perdi 3 vezes seguidas com par de áses porque o site é roubado!”
“Não é possível perder 4 vezes seguidas com par de reis. Algo está errado
neste site!”
Todos os jogadores experientes já passaram por eventos do tipo. Na verdade a
maioria dos jogadores profissionais vê diariamente mais bad beats do que um jogador
novato já viu desde que começou a jogar. A diferença é que, enquanto o jogador
profissional sabe que estas situações fazem parte do jogo, o novato acredita que algo
de errado está acontecendo e precisa achar culpados.
Se você deseja ser um jogador lucrativo de poker você precisa suportar a variância,
perceber que ela faz parte do poker, e que não é um mal do jogo. Se não existisse
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variância, os jogadores perdedores não teriam a ilusão de ganhar a curto prazo e
conseqüentemente eles parariam de jogar, o que acabaria com a lucratividade do
poker, tanto online quanto ao vivo.

Collusion
Quando se fala em trapaças nas mesas de poker é necessário mencionar o collusion.
Collusion é quando jogadores irão jogar em grupos para tentar ganhar vantagens
contra outros jogadores da mesa. Eles irão fazer algum tipo de sinal para os outros
jogadores do grupo para dizer quais cartas possuem. E assim usarão essa informação
para ganhar uma vantagem injusta. Esta prática é ilegal.
Exemplo de collusion: trapaceiro A possui Q
flop vem T

7

J

e o trapaceiro B possui 6

2 .O

3 . Normalmente contamos 9 cartas que nos dariam o flush, mas

como o trapaceiro A já sabe que o 6 e o 2 de espadas estão com seu parceiro, ele
contará 2 cartas a menos.
É difícil encontrar jogadores fazendo collusion online, pois os sites facilmente
descobrem os trapaceiros, por terem sistemas próprios para detectar e previnir
possíveis grupos de collusion.
Existem sites, por exemplo, onde jogadores que já fizeram transferências entre as
suas contas não podem se registrar no mesmo torneio sit and go ou jogar na mesma
mesa de cash game. Se um dos dois está jogando, o outro não pode se juntar à mesa.
Além disso, muitas vezes os próprios jogadores percebem possíveis práticas de
collusion sendo efetuadas na mesa e informam ao suporte dos sites suas suspeitas,
para que os sites possam começar uma investigação.
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De qualquer forma, bons jogadores sabem que ganharão muito mais jogando
normalmente do que fazendo qualquer tipo de prática ilegal como o collusion. Por
isso são poucos os casos de collusion constatados efetivamente.
Porém é bom saber que podem existir práticas do tipo, e caso surja qualquer
suspeita, informar imediatamente ao site para que ele possa tomar as devidas
providências.
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Rakeback e Bônus
O que é rakeback?
O rakeback é um acordo que o jogador estabelece com o próprio site onde joga ou
com um terceiro que permite que ele seja ressarcido de uma porcentagem do rake
que gerou para o site ao longo de um determinado período – geralmente de um mês.
Exemplo: Um jogador possui um acordo de rakeback com um site no valor de 30%.
Se ao longo do mês de janeiro ele gerou no total $200 de rake, ele terá direito a um
rakeback no valor de $60. Em outras palavras, ele recebe de volta 30% do que gerou
de rake no período em questão.
Supondo duas salas de poker online que sejam iguais em todos os aspectos, mas
considerando que somente uma delas possibilita acordos de rakeback, é quase
sempre mais vantajoso para o jogador escolher a sala que lhe oferece rakeback.

O que são bônus?
Existem dois tipos de bônus no poker online.
Os mais comuns são bônus de depósito inicial, mais conhecidos como sign up bonus
code, que são usados quando você faz o primeiro depósito numa sala de poker, ou
seja, só valem para as salas de poker onde você nunca jogou com dinheiro real antes.
Isso significa que você pode ganhar um bônus de sign up apenas uma vez a cada sala.
Portanto quando você for registrar pela primeira vez em uma sala de poker, lembrese de usar um código de bônus de sign up para ganhar o bônus de depósito inicial.
Quando você faz um depósito em uma sala de poker, eles registram seu nome,
endereço e dados do cartão de crédito e verificam se essas informações são
verdadeiras. Isso significa que você não pode criar outra conta na mesma sala de
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poker usando um cartão de crédito diferente, pois só é permitida uma única conta
por pessoa.
O segundo tipo de código de bônus é mais raro de se encontrar e é chamado de reload
bonus. Este código é oferecido quando você já possui uma conta numa sala de poker,
tendo já feito o primeiro depósito. Dessa forma, em um próximo depósito, um bônus
específico pode ser oferecido.
Os reload bonus são comunicados por e-mail e possuem algumas restrições. A mais
comum é que para liberar o bônus você deve jogar um determinado número de mãos,
ou gastar um determinado valor em rake. Além disso, é bom observar que as salas
de poker normalmente não permitem que você faça qualquer retirada de dinheiro
enquanto o reload bonus não for liberado totalmente ou expirar.
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A essência do jogo
Há tipos freqüentes de perguntas feitas por iniciantes que mostram claramente que
eles ainda não entederam a essência do jogo. Perguntas do tipo: “Estou nos blinds, o
button dá raise e eu tenho KQ, o que eu faço?” ou “Como eu devo jogar JT sendo o
primeiro a falar de uma mesa 6-max?”. Todas as pessoas que jogam poker de um
alto nível já pensaram assim. Mas essa fase deve passar o mais rápido possível. A
essência do jogo de poker é jogarmos respondendo às características de nossos
adversários.
A enorme maioria das pessoas que começam a jogar poker tem a característica de
pagar apostas demasiadamente. Este tipo de jogador é conhecido como calling station.
Elas querem ver o flop e pagam por isso. Elas querem ver até o river na esperaça de
acertar seus draws e também pagam por isso. Elas não sabem que, no geral, isso não
é lucrativo no longo prazo.
Todo livro ou artigo para iniciantes recomenda-os jogar tight-aggressive, ou seja, jogar
só as melhores cartas e de forma agressiva. Por que dessa recomendação? Porque é
o melhor modo de jogar contra os iniciantes calling stations, que são contra quem os
iniciantes irão jogar. Quando um iniciante calling station vira um iniciante tightaggressive ele tende a ganhar no longo prazo. Mesmo jogando de uma forma decorada
e sem entender direito. Por que isso? Porque ele joga a essência do jogo, mesmo
sem conhecê-la. Ele joga da forma que extrai mais dinheiro do calling station, mesmo
sem entender direito porque é correto jogar desta forma.
É correto jogar desta forma porque você precisa responder ao estilo de jogo dos
seus adversários. Se ele jogam loose, você precisa ser tight. Se ele jogam tight, você
precisa ser loose. Se eles têm dificuldade a responder aos seus re-raises – raise sobre
outro raise – pré-flop, você vai dar muitos re-raises pré-flop. E assim por diante. Esta é a
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base que você deve usar ao jogar poker: se adaptar aos estilos e falhas dos
adversários.
Quando uma pessoa ganha este conhecimento a pergunta muda. Não é mais “Estou
nos blinds, o button deu raise e eu tenho KQ…” e sim “Estou nos blinds, o button,
jogador agressivo e loose pré-flop deu raise. Porém ele costuma dar fold sempre que toma
um re-raise, a menos que tenha QQ, KK ou AA. Ele me vê como um jogador tight
pré-flop. Qual a melhor ação?”. Aqui claramente a melhor ação é um re-raise. E
reparem que nossas duas cartas praticamente não importam. Pois a essência é jogar
em cima das características dos seus adversários e não em cima das cartas que você
tem.
Esperamos que este capítulo faça você entender a complexidade do estudo do jogo
do poker, e que sirva para lhe introduzir neste mundo. De agora em diante você
pode ter uma visão clara de como jogadores profissionais de poker analisam uma
mão e pensam em suas jogadas.
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Posfácio
Espero que ao ler este guia você tenha esclarecido dúvidas e entendido melhor
como funciona o mundo do poker. É fácil se confundir com as tantas informações
sobre o jogo que estão presentes tanto na internet quanto em publicações.
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.
-Roberto Riccio
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