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Full Ring 14 - 25%
Short Handed 18 - 30%

Definição: Frequência com que
se participa de uma mão
colocando dinheiro
voluntariamente no pote, sem
contar small blind e big blind.

Quanto mais alto o VPIP maior
e mais fraco será o range de
mãos do jogador.

VPIP Voluntary Put $ in Pot

Stat Ideal:

Sugestão de uso: Inserir o VPIP
geral no HUD da mesa. Se for
necessário obter mais
informações detalhadas por
posição vincule um Popup.

#2 Geralmente um jogador
com um VPIP muito alto (35%)
é um donk. No seu range inclui
muitas mãos especulativas e
dominadas. Por outro lado
quando um oponente possui
um VPIP baixo (10%) ele é uma
rocha. No seu range possui
apenas combinações de mãos
fortes.

#3 Quanto maior a diferença
entre o VPIP e o PFR, mais
passivo é o jogador. Um
oponente com VPIP = 30 e PFR
= 10 se trata de um jogador
fraco, que se envolve 30% das
vezes, mas apenas 10% jogando
de forma agressiva. Por outro
lado uma estatística de 13 para
o VPIP e 10 para o PFR torna o
jogador conservador/agressivo,
ou seja, entra em poucos potes
porém sempre agredindo.

Dicas: 
#1 A melhor maneira de
entender o VPIP é comparar
com o PFR. Dessa forma você
consegue decifrar exatamente
o perfil do oponente.

Nenhum jogadorlucrativo possuiuma diferença
muito maior que5% entre o VPIP eo PFR.

PFR Pré-Flop Raise

Definição: Frequência com que
se participa de uma mão
através de um raise pré-flop.
Quanto maior for o PFR mais
agressivo o jogador é e maior
também será o seu range de
mãos.

Sugestão de uso: Inserir o PFR
geral no HUD da mesa. Se for
necessário obter mais
informações detalhadas por
posição vincule um Popup.

Full Ring 9 - 18%
Short Handed 14 - 24%

Stat Ideal:

Dicas: 
#1 A melhor maneira de
entender o PFR é comparar
com o VPIP. Dessa forma você
consegue entender o nível de
agressividade do seu
adversário.

#2 Um PFR baixo (8%) quer
dizer um range restrito de
raises pré-flop. Contra esse
perfil você deve evitar pagar
com mãos dominadas e dar
mais preferência para os pares
para trincar ou suited conectors
com potencial de jogar pós-
flop.

#3 Um PFR (35%) alto quer
dizer um range muito amplo de
open raise pré-flop. Você pode
explorar o seu oponente
adicionando 3-bets por bluff
em seu arsenal de jogadas.
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Definição: Frequência que o
jogador é o primeiro a entrar no
pote com um raise pré-flop. É
muito utilizado analisando
especificamente cada uma das
posições para entender com
mais precisão o range de open
raise do oponente.

RFI Raise First In

Stat Ideal:

Sugestão de uso: Sugiro inserir
todas as posições do RFI na
primeira ou segunda linha do
seu HUD. Caso você não queira
"poluir" a mesa vincule um
popup que possua o RFI por
posição a uma estatística, por
exemplo PFR.

#2 Um RFI baixo (10% ou
menos) das posições iniciais
representa um range muito
forte. Neste caso você deve
sempre evitar pagar com mãos
especulativas e dominadas.

Pensar no range demãos dos seus
oponentes com basenas estatísticas devese tornar um hábitono seu jogo.

3BET 3-bet Pré-Flop

Definição: Frequência com que
o jogador 3-beta Pré-Flop
(reraise depois de um open
raise antes de flop).

Sugestão de uso: Inserir o 3-bet
pré-flop geral no HUD da mesa
e vincular um popup a stat para
analisar os detalhes por
posição.

Early Position 12 - 16%
Middle Position 18 - 22%
CutOff
Button
Small Blind

24 - 30%
28 - 40%
35 - 50%

Dicas: 
#1 Um RFI alto das posições
iniciais quer dizer um jogo
desequilibrado, com ranges
amplos composto por mãos
fracas. Você provavelmente
enfrentará um jogador ruim e
poderá explorá-lo jogando em
posição.

#3 Transforme a frequência de
RFI em um range de mãos na
prática e isso fará diferença no
seu plano pós-flop. Exemplo: EP
RFI = 8% (99+, ATs+, KJs+, AJo+,
KQo) você sabe que no flop
256r este range mais erra do
que acerta o board.

Stat Ideal:

Early Position 5 - 6%
Middle Position 5 - 7%
CutOff
Button
Small Blind

6 - 7%
9 - 12%
9 - 13%

Geral 6 - 11%

Big Blind 9 - 12%

dominadas. Contra um range
de 3-bet forte, apenas 4bet
suas mãos de muito valor.

#2 Uma 3bet muito acima de
12% corresponde a um range
muito amplo que abre margem
para ser blefado. Nesse caso
você tem espaço para 4bet
bluff. Observe se você tem
stack suficiente para essa ação.

Dicas: 
#1 Uma 3bet abaixo de 6%
geralmente se trata de um
range mais apertado. Neste
caso, evite pagar com as suas
mãos médias, fracas e

#3 Quando decidir pagar uma
3-bet prefira jogar mais em
posição para ter a vantagem de
ser o último a falar depois do
flop. 

#4 Não se restrinja a stats
básicas. Por exemplo, antes de
pagar uma 3-bet observe a stat
%Cbet in 3bet Pot que
basicamente mostra a
frequência do vilão cbetar no
flop depois de 3betar pré-flop.



Definição: Frequência de fold
quando se depara com uma 3-
bet pré-flop.

FOLD TO 3-BET

Stat Ideal:

#2 Enfrentando um fold para
3bet alto é imprescindível que
você explore essa fraqueza do
seu adversário ampliando o seu
range de 3-bet por blefe.

ATS Attempt to Steal

Definição: ATS (Attempt to
Steal) quer dizer a frequência
com que um jogador tenta
roubar os blinds do CO, BT e
SB.

Sugestão de uso: Inserir o ATS
pré-flop geral no HUD da mesa
e vincular um popup para
analisar os detalhes específicos
de steal por cada posição.

Geral 50 - 60% Stat Ideal:

Short Handed 26 - 50%
Full Ring 22 - 45%

Em situações como essa você
tem uma boa margem para
explorar seu oponente através
de 3-bets e resteals shove.

Dicas: 
#1 Um fold para 3bet baixo
(30%) exige um range de 3-bet
basicamente por valor.

Em alguns casos você pode
adicionar neste range de 3-bet
alguns suited conectors que
podem acertar um bom flop
principalmente jogando
deepstack.

#2 ATS baixo repsentam ranges
fortes. Evite 3-betar por blefe
porque é quase certo que
estará enfrentando mãos de
muito valor.

Sugestão de uso: Inserir o Fold
to 3-bet pré-flop geral no HUD
da mesa e vincular um popup
para analisar os detalhes por
posição.

Dicas: 
#1 Frequência de ATS muito
alto geralmente representa
ranges muito amplos de raises
pré-flop. Esses ranges são
compostos por várias mãos que
não tem condições de reagir
contra um resteal.

#3 A frequência de fold to 3-bet
em posição deve ser menor que
fora de posição. Ou seja, dê
mais preferência para pagar
uma 3bet quando tiver
vantagem posicional.

#4 Quanto menor o fold to 3-
bet maior a frequência de call
ou 4-bet de um oponente.
Aumente o size, use blockers e
dê preferência para 3bet de
posições finais.



Definição: Frequência de fold
quando enfrenta uma tentativa
de roubo de blind.

FOLD TO STEAL

Stat Ideal:

#2 Ainda sobre oponentes que
nunca foldam para um roubo
de blind, você pode aumentar a
frequência das suas apostas
por valor em cada street. 

Aquelas mãos que possuem
apenas 1 street de valor podem
se transformar em 2 ou 3
streets de valor contra vilões
calling sations.

Antes de pagar umacbet flop verifique oquanto o vilão cbetano turn. Isso vai tetrazer clareza sobrea possibilidade de"flutuar" ou não. CBET Continuation Bet

Definição: Frequência que um
jogador continua apostando no
flop depois de ter sido o
agressor pré-flop.

Sugestão de uso: Inserir o CBET
geral no HUD da mesa e
vincular um popup para
analisar os detalhes específicos
de c-bet em posição e fora de
posição.

No Small Blind
Stat Ideal:

Short Handed 40 - 60%
Full Ring 55 - 70%

#2 Quando enfrentar uma
%cbet muito acima do normal
você estará enfrentando mais
blefes do que mãos de valor.
Explore através de floating e
raises principalmente em
boards cuja textura é favorável
para você.

Sugestão de uso: Inserir o Fold
to Steal geral no HUD da mesa
e vincule um popup para
analisar os detalhes por
posição.

Dicas: 
#1 Preste bastante atenção em
como a textura de board acerta
tanto o seu range quanto o
range do seu adversário.

Full Ring 75 - 90%
Short Handed 70 - 85%

No Big Blind
Full Ring 55 - 75%
Short Handed 52 - 72%

Dicas: 
#1 Quando enfrentar
oponentes com baixo fold to
steal prefira abrir mãos que
possam jogar e desenvolver
bem o pós-flop.

#3 Quando enfrentar
oponentes com alto fold to
steal não tenha medo de
explorar essa fraqueza. Amplie
o máximo possível seu range
para roubar os blinds.

Situações próximos à bolha do
ITM e bolha da mesa final são
excelentes oportunidades para
intensificar os roubos contra
jogadores passivos.

#2 Quando enfrentar uma
%cbet muito abaixo do normal
você estará enfrentando um
range muito mais restrito.
Portanto muito cuidado ao
pagar uma cbet,
principalmente fora de posição.



Definição: Frequência de fold
quando enfrenta uma
continuation bet no flop.

FOLD TO CBET
#2 Quando enfrentar um fold to
cbet baixo quer dizer que o seu
adversário paga muitas vezes
com muitas mãos marginais.

Aumente tanto o seu range de
bet por valor quanto o seu size.
Evite blefar sem equidade.

HSL VPIP | HSL PFR
Definição: Quantidade de mãos
que o jogador não se envolve
em um pote desde o seu último
VPIP (ou seja, desde a última
vez que ele colocou dinheiro
voluntariamente no pote) ou a
estatística que mostra a
quantidade de mãos que o
jogador não se envolve em um
pote desde o seu último PFR.

Sugestão de uso: Inserir o HSL
VPIP e HSL PFR no HUD da
mesa.

#2 Quanto maior o número do
HLS PFR mais tempo o seu
oponente está sem aplicar um
raise pré-flop. Imagine
visualizar um player cuja stat
HSL PFR é igual a 25. Isso quer
dizer que há 25 mãos ele não
consegue abrir um raise. 

Sugestão de uso: Inserir o Fold
to Cbet geral no HUD da mesa
e vincule um popup para
analisar os detalhes por
posição.

Dicas: 
#1 Quanto maior o número
relacionado ao HLS VPIP mais
tempo o seu oponente está
sem jogar uma mão.

Isso pode representar uma
passividade do jogador ou um
momento no qual só recebe
cartas ruins.

Dicas: 
#1 Tenha cuidado quando um
oponente que possui fold to
cbet alto pagar a sua aposta.
Provavelmente ele folda tudo
quando não acerta e continua
quando realmente possui
algum valor ou draw muito
forte.

#3 Essas informações podem
mostrar o quão passivo é um
jogador. Ou então o quanto ele
está pressionado em uma reta
final. Ou simplesmente mostra
que ele está numa maré ruim e
não consegue receber uma
mão jogável.

Short Handed 35 - 55%
Full Ring 40 - 60%

Stat Ideal: #3 O Popup pode te ajudar a
entender o que fazer caso o
oponente pague sua c-bet.

Analise o %Fold to Cbet Turn.
Em muitas situações o jogador
paga muito no flop mas desiste
quando enfrenta mais uma
aposta na próxima street.
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Ajude a construir um curso
completo de Holdem Manager

Em breve você poderá garantir seu acesso
ao curso completo de Holdem Manager 3.

Mas para que este treinamento seja o mais
completo possível, nós precisamos da sua
ajuda.

Toque aqui e responda um rápido
questionário sobre sua experiência com
estatísticas e softwares de poker.

Assim você constroi o curso com a gente e
ainda e garante 10% de desconto no
lançamento do treinamento.

>>> Responder questionário!
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Entre para a comunidade no Telegram!

https://forms.gle/RHhpKS9NF669qmBu7
https://forms.gle/RHhpKS9NF669qmBu7
https://www.instagram.com/escoladepokergrinder/
https://t.me/escolagrinder

