


Premiações generosas fazem cada vez
mais jovens brasileiros largarem seus
empregos para se tornarem jogadores
profissionais de pôquer na internet

squeça as salas escuras e en-
fumaçadas, os olhares descon-
fiados e os copos de uísque so-
bre a mesa. Aliás, esqueça a

mesa. Outrora considerado um jogo
marginal, o pôquer está sofrendo uma
revolução no mundo inteiro. Por trás
dela, está mais uma vez a combinação
de jovens e internet, que já resultou
em fenômenos como o Yahoo!, o Go-
ogle e agora produz aos borbotões
personagens como o carioca Michel
Helal, de 29 anos, cuja trajetória pro-
fissional parece querer nos dizer algo
sobre as profissões do futuro.

Até o ano passado, Michel tinha um
emprego de dar inveja a muita gente. Era
analista de sistemas numa grande em-
presa de Nova York. Fazia US$ 10 mil por
mês. Arregalou os olhos dos pais quan-
do disse que estava voltando ao Brasil
para jogar pôquer na internet. O mais
surpreendente é que não era ato de
rebeldia. Como um bom analista de
sistemas, ele avaliou as possibilidades e
pesou os prós e os contras. Estava
apenas mudando de profissão. Há cerca
de quatro meses, Michel é jogador pro-
fissional de pôquer online.

— Ainda não superei a renda que eu
tinha nos EUA, mas é uma questão de
tempo. Minha meta é juntar dinheiro
para, daqui a dez anos, viver de juros
compostos — afirma, sem rodeios.

A profissionalização do pôquer na
internet pode ser entendida por uma
receita atraente: praticidade, lucro e
alguma diversão. Os sites do jogo per-
mitem que o internauta enfrente ad-
versários do mundo todo. Ao contrário
da mesa, o dinheiro não é virtual. E é tão
alto quanto a coragem do jogador. Mi-
chel já ganhou US$ 9 mil em poucas
horas. Em média, entre perdas e ganhos,
faz US$ 2,5 mil por mês. Já existem pelo
menos cem mil brasileiros tentando sor-
te parecida na rede, segundo estimativa
da Nutzz, empresa que organiza os prin-
cipais torneios do jogo no Brasil.

Quando vai trabalhar, Michel entra no
seu quarto e fecha a porta para não ser

importunado. Em geral, começa lendo
livros de estratégias de pôquer. Depois
apaga as luzes, liga o som e senta em
frente ao terminal de 24 polegadas. Joga
em até 16 mesas ao mesmo tempo.
Raramente ultrapassa duas horas de
jogo por dia. Depois vai malhar na
academia, dá um pulo na praia...

— Uma das grandes vantagens dessa
profissão é ter uma rotina menos chata.
Pode-se trabalhar a qualquer hora do
dia. Mas para ganhar dinheiro tem que
levar a sério, estudar, se dedicar. Não é
brincadeira — ressalta.

Às vezes, a maior dificuldade do jo-
gador de pôquer é provar que sua pro-
fissão não é um blefe. Foi assim com os
pais de Michel e com os dos amigos
Roberto Riccio, Luiz Gustavo Carvalho,
Pedro Waite e Francisco Braga. O olhar
quase sempre é de desconfiança quando
eles falam que aquela brincadeira em
frente ao computador virou meio de
sustento. Para um grupo de jovens em
que o mais velho tem 22 anos, a palavra
"jogatina" não quer dizer muita coisa.

— Parece que toda família conhece
alguém que perdeu a casa no pôquer.
Quem aposta a casa é sem noção.
Somos responsáveis — diz Pedro.

Curiosamente, alguns sites disponi-
bilizam as chamadas ferramentas de
abstinência para quem se sentir viciado.
Não é o caso dos quatro amigos. Não
existe, por exemplo, a menor chance de
sentarem à mesa com bebida alcoólica
ao lado. É água e refrigerante, no máximo
uma bebida energética para deixá-los
acesos. Brigar com a namorada antes
também desconcentra. Tanta disciplina
já fez um deles ganhar US$ 17 mil num só
dia. Outro contabilizou US$ 6 mil mês
passado. Bill Gates, o homem mais rico
do mundo, é um entusiasta do pôquer,
como os amigos gostam de lembrar.

— O pôquer dá uma mentalidade boa
para os negócios. Ele faz entender o que
são riscos e oportunidades — ensina
Roberto, de 19 anos, um ex-estudante
de economia que já é respeitado nas
mesas de pôquer virtuais.
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De fato, o perfil dos jogadores pro-
fissionais de pôquer coincide com o
dos jovens que aprenderam a ganhar a
vida investindo na Bolsa de Valores,
também sem sair do próprio quarto.
Alguns jogam enquanto acompanham
o sobe-e-desce das ações no pregão —
não raro o dinheiro de uma atividade
alimenta a outra. Às vezes se ganha, às
vezes se perde, mas, como todo jo-
gador profissional repete, "o vencedor
se conhece a longo prazo". Daí a ne-
cessidade de se aprofundar nas es-
tratégias do jogo, seja em fóruns, em
blogs ou até pessoalmente.

— Sempre que possível, nos reu-
nimos na casa de um de nós para
estudar — conta Roberto.

O crescimento do pôquer online já
deu ao Brasil nomes conhecidos mun-
dialmente. O brasiliense Leandro Bra-
sa, por exemplo, escreveu livro, or-
ganiza campeonatos e, é claro, ganha o
seu dinheiro no pôquer. Tem até pa-
trocínio. É um dos poucos brasileiros
que já disputaram três etapas do Cam-
peonato Mundial de Pôquer, em Lãs
Vegas. Houve uma época em que não
imaginava que a brincadeira de fa-
culdade viraria coisa séria mas, anos
depois, não pensou duas vezes antes
de largar o emprego de gerente na
Motorola para se dedicar ao jogo.

— O pôquer se tornou um esporte
profissional e familiar — afirma.

Curiosamente, no pôquer online,
qualquer iniciante pode desafiar os
melhores do mundo — embora seja
uma decisão arriscada. Basta encon-
trá-lo numa mesa virtual, o que não é
difícil. Os quatro amigos, por exemplo,
já cruzaram na rede com Jonathan
Little, um jovem americano que ga-
nhou US$ 2,5 milhões ano passado. Em
que outro jogo você pode desafiar o
seu ídolo? Basta saber inglês, a língua
usada em todos os sites.

—Aprendi inglês jogando pôquer —
conta Francisco.

Assim como muitas atividades rea-
lizadas na internet, o pôquer prolifera
no Brasil sem legislação específica. A
lei das contravenções penais, de 1941,
proíbe as apostas em jogos de azar,
definindo-os como aqueles que de-
pendem "exclusiva ou principalmente
da sorte". O termo é rejeitado pelos
jogadores profissionais. Segundo eles,
a sorte pode contar, no máximo, a
curto prazo, em uma ou duas boas
mãos. Para Leandro, é um jogo de
habilidade em que o jogador com
maior preparo — e com alguma par-
cela de sorte — sai vencedor. Para
Michel, é uma estratégia mental que
usa o baralho como forma de disputa.
Outra diferença em relação às outras
modalidades encontradas em cassi-
nos é a ausência de uma banca.

— No cassino, quanto mais você
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joga, mais você perde. É matemati-
camente provado. Por isso eles ga-
nham dinheiro. No pôquer, você não
joga contra a banca, mas contra outras
pessoas — explica Carlos Reis, par-
ceiro de Michel no site de estudos
<www.pokerblog.com.br>.

Existe ainda um debate sobre a for-
ma como os jogadores recebem seus
prêmios. Os sites de pôquer são, em
geral, baseados em paraísos fiscais
como Costa Rica, Antígua, Gibraltar e
Malta, para evitar taxações sobre o
jogo. Eles podem enviar a premiação
pelo correio, em cheque que será des-
contado e convertido de dólares para
reais num banco brasileiro, ou através
de cartões de crédito que aceitam
depósitos no exterior. De qualquer
forma, todo o dinheiro deve ser de-
clarado à Receita Federal. Um projeto
de lei do deputado Luiz Carlos Hauly
(PSDB-PR), em tramitação na Câmara
dos Deputados, porém, pode acabar
com a nova profissão. Se ele for apro-
vado, ficará proibida a realização de
apostas na internet.

— Os jogos na internet que valem
dinheiro são uma burla à legislação
brasileira. É pior do que cassino, por-
que o apostador não está acompa-
nhando nada. Ele não pode confiar em
quem está do outro lado. É uma ma-
landragem internacional — define o
deputado.»
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