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Uma vez que a quantidade de “fichas mortas” 

é substancial, o operador da sala de jogo 

consegue atrair mais clientes através da 

criação do negócio "bate-ficha", que inclui 

titulares de conta, chefes de equipa e 

roladores de fichas. 

O operador convida  pessoas interessadas em 

fazer parte do negócio - geralmente amigos 

ou parentes, com avultadas quantias de 

dinheiro para abrir uma conta na sua sala jogo 

– designados por titulares de conta ou 

intermediários. Recebem comissões pela 

quantidade de “fichas mortas” trocadas por 

fichas pagáveis, nas caixas do casino. 

Sendo o poder de um homem limitado, o 

titular de conta convida ou emprega os seus 

amigos ou " irmãos tríade" para executar o 

negócio "bate-ficha". Noutras palavras, os 

seus amigos ou "irmãos tríade" trabalham 

como agentes de vendas e ganham uma 

comissão paga pelo titular da conta. Estes 

comissionistas também trocam as “fichas 

mortas" por fichas correntes ou dinheiro dos 

clientes, são chamados os homens "bate-

Ficha" (DAP-ma-chai) ou roladores de fichas. 

Existem vários milhares de roladores de fichas 

nos casinos de Macau, tanto homens como 

mulheres. Algumas centenas podem trabalhar 

a tempo integral e os restantes a tempo 

parcial. 

Uma vez que a STDM não tem 

responsabilidade no negócio, os operadores 

das salas de jogo, os titulares de conta e os 

roladores de fichas não são funcionários da 

STDM. Os serviços dos roladores de fichas 

podem ou não ser utilizados pelo titular de 

conta, mas ganham a vida através das 

comissões provenientes da troca de “fichas 

mortas” por fichas correntes. 

Quando as suas operações são rentáveis, 

 O termo “bate-ficha” faz parte da linguagem 

quotidiana de Macau em referência a um tipo 

de negócio existente apenas nos casinos 

deste território. O termo não faz parte da 

legislação, mas existe nos registos da polícia 

de investigação, pois trata-se de um negócio 

que não é legalmente regulado ou tributado. 

A expressão original remete para o cantonês 

(dap-ma) e o termo português "bate-ficha" foi 

primeiramente utilizado pela polícia 

portuguesa. 

Este termo significa "lidar" com fichas, e um 

volume de fichas revela poder e lucro. Assim, 

o negócio "bate-ficha" significa simplesmente 

o rolamento ou troca de fichas entre os 

clientes (jogadores) e os roladores de fichas 

(dap-ma-chai). Os roladores de fichas muitas 

vezes trazem consigo grandes quantidades de 

“fichas mortas” quando andam pelas salas de 

jogos a fim de procurar clientes. Eles trocam 

as “fichas mortas”(não pagáveis) por fichas 

correntes, pagáveis nas caixas especiais 

existentes nas salas, ou com os seus clientes. 

Em contrapartida, os roladores de fichas 

recebem uma comissão por esta espécie de 

intercâmbio. 

A STDM contratualiza uma das suas salas de 

jogo com um operador, o qual é a única 

pessoa que efetivamente dispõe de uma 

conta com a STDM, mas pode escolher os 

seus próprios parceiros para partilhar o 

investimento na sala de jogo. De acordo com 

um contrato de costume, ele tem que 

comprar mensalmente alguns milhões de 

“fichas mortas” à  STDM. Digamos, por 

exemplo, se tiver que comprar 4 milhões de 

dólares de Hong Kong (HKD) em “fichas 

mortas” à STDM, vai precisar de pelo menos 

100 clientes. Cada um destes clientes terá de 

jogar HKD 40.000 por mês, a fim de absorver 

todas as “fichas mortas”. 
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podem ascender a chefes de equipa de 

roladores de fichas. Além disso, os 

operadores das salas de jogos, ou seus 

parceiros, podem ser titulares de conta e 

estabelecer seu próprio negócio "bate-ficha". 

Mesmo quando alguém enfrenta problemas, 

o sistema não colapsa pois está dividido em 

células separadas com diferentes titulares de 

conta e chefes de equipa. Cada titular de 

conta tem o seu próprio negócio "bate-ficha", 

independente dos outros. 

Esta estrutura organizacional reflete a ideia 

de venda em pirâmide e dispersão de risco. 

Além disso, duas equipas com diferentes 

titulares de conta que trabalham na mesma 

sala de jogo podem prestar ajuda entre si, 

emprestando dinheiro sob um acordo mútuo 

sobre como partilhar a comissão. Noutras 

palavras, os titulares de conta podem 

organizar-se em cartéis. 

Segue-se um breve exemplo para clarificar o 

funcionamento deste negócio: Consideremos 

que o operador da sala de jogo X sabe que um 

dos seus amigos (Senhor Y) está interessado 

na gestão do negócio "bate-ficha" e dispõe de 

capital suficiente para o efeito. O operador 

pedirá ao Senhor Y para abrir uma conta no 

balcão de câmbio de fichas na sala de jogo X 

e, digamos, que a comissão por cada HKD 

10.000 de “fichas mortas" é HKD 600. Cada 

conta possui um número e o número da conta 

para o Senhor Y é 29. O senhor Y torna-se o 

titular da conta deste negócio. Em seguida 

emprega alguns amigos ou “irmãos tríade” 

como roladores de fichas. 

O montante mínimo de “fichas mortas" que 

podem ser compradas a partir do balcão é 

HKD  100.000, sendo geralmente conhecido 

como tabuleiro de “fichas mortas". Por 

exemplo, o Senhor  Y utiliza dinheiro ou 

crédito para reservar HKD 2.000.000  de 

“fichas mortas" (vinte tabuleiros) registados 

na sua conta (nº 29). Cada um dos roladores  

de fichas terá HKD 100,000 de “fichas mortas" 

para andar em torno da sala de jogo em busca 

de novos jogadores ou dos seus próprios 

clientes para trocarem dinheiro ou fichas 

correntes pelas suas “fichas mortas”. Assim 

que os roladores de fichas tenham trocado 

todos os HKD 100.000 de “fichas mortas", 

regressam ao balcão e usam os HKD 100,000 

de fichas correntes para comprar outro 

tabuleiro de “fichas mortas" através da conta 

29. 

No final de cada mês, a transação de “fichas 

mortas" na conta 29 é calculada. Por 

exemplo, 100 tabuleiros de “fichas mortas" 

foram vendidos a partir da conta 29 durante o 

mês, então a comissão para o Senhor Y será 

de HKD 600.000. O Senhor Y, titular da conta, 

poderá optar por pagar aos roladores de 

fichas salários fixos a cada mês ou uma 

comissão por si definida. 

Os clientes do negócio "bate-ficha" são 

principalmente de Hong Kong, China 

Continental e Taiwan. Os roladores de “fichas 

mortas” fornecem aos seus clientes 

passagens de avião gratuitas, acomodações e 

refeições. Também podem dar-lhes conselhos 

sobre os jogos. 

Por vezes, os roladores de fichas praticam 

descontos nas trocas de “fichas mortas” por 

fichas regulares ou dinheiro. Os clientes 

podem trocar as “fichas mortas" por fichas 

correntes ou dinheiro com os roladores de 

fichas sempre que desejarem parar de jogar. 

Além disso, os roladores de fichas protegem 

os seus clientes dos "parasitas" (pa-chai) 

existentes no interior dos casinos. Os 

"parasitas" são pessoas que incomodam os 

jogadores com “dicas e palpites” e pedidos de 

fichas quando os jogadores ganham no jogo. 

Ocasionalmente, os seus clientes podem 

querer adquirir drogas e serviços de 

prostituição, nestes casos os roladores de 

fichas podem providenciar as melhores 

ofertas, com ou sem comissão adicional. 

 

 

 

Ainda que seja possível aos jogadores VIP 

abrirem uma conta diretamente com a sala de 

jogo, torna-se difícil dado que os operadores 

geralmente estão interessados em construir o 

seu próprio negócio "bate-ficha" com os 

titulares de conta seus amigos ou "irmãos 

tríade", a fim de sere mais facilmente 

controlado e gerido. 

O operador tem vários argumentos para os 

clientes abrirem uma conta individual na sua 

sala jogo, que geralmente incluem apostas 

insuficientes, ou a necessidade de manter 

uma conta por um longo período de tempo. 

Na verdade, a maioria dos grandes jogadores 

escolhe os serviços dos roladores de “fichas 

mortas”  por conveniência, companheirismo e 

proteção. 

A "subcontratação" das salas de jogos e o 

estabelecimento do negócio de "bate-ficha" 

gera mais fluxos de caixa para os casinos 

porque os jogadores, quando acompanhados 

pelos roladores de fichas, são 

frequentemente estimulados a jogar e podem 

conseguir créditos adicionais (na forma de 

fichas regulares ou “fichas mortas") a partir 

dos próprios roladores de fichas. Desta forma, 

a STDM reduz os seus custos administrativos 

e de marketing, aumentando o número de 

clientes e/ou o montante apostado. 

No entanto, não havendo qualquer legislação 

aplicável a este negócio lucrativo "bate-ficha" 

esta lacuna é explorada por tríades, 

florescendo atividades de agiotagem, lavagem 

de dinheiro e operações de evasão e fraude 

fiscal no interior dos casinos de Macau.  

“Noutras palavras, os 

titulares de conta 

podem organizar-se 

em cartéis” 

 

COMO FUNCIONA O BACARÁ NAS 

SALAS VIP DOS CASINOS DE MACAU? 

“ O operador convida 
pessoas pessoas 

interessadas em fazer parte 
do negócio” 
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Os casinos em todas as jurisdições de jogo 

têm de lidar com dois segmentos de 

jogadores: importantes ("jogadores VIP") e 

jogadores regulares ("clientes do mercado de 

massas"). Os jogadores VIP são preservados 

em alguns casinos em virtude dos montantes 

substanciais de dinheiro que estão dispostos a 

apostar, mas podem ser problemáticos pela 

volatilidade do desempenho, o risco de 

dívidas incobráveis e os custos envolvidos nas 

ofertas de restauração. Dependendo da 

jurisdição, os jogadores VIP podem exigir a 

reserva de quartos de hotel luxuosos e 

comodidades de alta qualidade para si e suas 

comitivas. Viaturas de luxo e outros 

“privilégios” que requerem apoio 

especializado  e um elevado volume de tempo 

e atenção da direção, amiúde em regime de 

exclusividade.  

 

A abordagem de Macau em relação aos seus 

jogadores VIP é única, resultando numa 

situação onde efetivamente existem dois 

sistemas nos casinos da sua jurisdição: o 

sistema VIP e o sistema "mercado de massas". 

Estes dois sistemas não só operam de forma 

diferente, como também são regidos por 

diferentes poderes sociais e económicos. 

Assim, para analisar ou prever a evolução da 

indústria dos casinos de Macau, os dois 

sistemas devem ser abordados em separado. 

O estilo operacional do sistema de mercado 

de massas da indústria dos casinos 

tradicionais de Macau não é muito diferente 

do que encontramos na generalidade dos 

 casinos licenciados em qualquer jurisdição, 

mas esse não é o caso das suas salas VIP. 

Muitos dos elementos do sistema VIP de 

Macau podem ser encontrados em outros 

mercados de jogo, tais como "fichas mortas", 

representantes de clientes, comissões para 

operadores “junket”, etc., mas apenas 

encontramos todas estas características 

reunidas na oferta de jogo VIP em Macau. 

O objetivo deste relatório é analisar como as 

salas VIP emergiram e evoluíram enquanto 

principal fonte de receitas dos casinos de 

Macau desde a década de 1980, e como as 

práticas destas salas estão ameaçadas pela 

nova concorrência que surgiu em Macau desde 

a transferência de soberania de 1999, e a 

aprovação da nova lei de jogos de 2001. 

Génese das salas VIP e dos casinos modernos 

em Macau. 

No século XVI, Macau foi separada da China e 

tornou-se um importante centro de comércio 

entre a Europa e a China sob administração 

Portuguesa. Na época, a área de terra de 

Macau era de menos de 10 quilómetros 

quadrados e havia uma população de cerca de 

40.000 pessoas. Macau era tão pequeno que 

não poderia ser autossuficiente, por isso teve 

que estabelecer laços económicos com áreas 

vizinhas. Muito antes de Hong Kong ser 

fundada, Macau serviu como entreposto 

comercial (China-Europa) e tornou-se a 

principal base económica para o enclave. 

Depois de 1847, quando a China cedeu Hong 

Kong aos britânicos, quase substituiu na 

totalidade Macau como porta de comércio 

internacional. 

Macau teve que encontrar outras estratégias 

para sobreviver. Uma dessas estratégias era o 

jogo. O principal mercado de jogo era Hong 

Kong, bem como a vizinha Guangdong, 

província da China continental. Por outro lado, 

o governo Português de Macau tinha 

legalizado o jogo em 1840, e o governo 

britânico de Hong Kong tornou o jogo 

oficialmente ilegal na década de 1870. Este 

 

contexto proporcionou um mercado estável e 

confiável para a indústria dos casinos de 

Macau. Naquela época, o mercado de Hong 

Kong era grande e rico o suficiente para 

sustentar Macau. Assim, enquanto Hong Kong 

capturou o papel de Macau como um centro 

de comércio internacional e se tornou cada 

vez mais rica, Macau tornou-se de facto a sua 

"cidade do pecado", a fim de sustentar a sua 

própria economia. 

Ao longo de séculos Macau desenvolveu-se e 

cresceu territorialmente ao conquistar terra 

ao mar, massificando a imigração da China 

Continental. No século XX, com o crescendo 

da população macaense, tornou-se cada vez 

mais premente o crescimento da indústria de 

casinos para sustentar a sua base 

populacional, sendo assim vital atrair um 

maior número de jogadores do exterior. 

Porém, Macau, no século XX, não era um 

destino turístico atraente, não havendo deste 

modo muito potencial para expandir a 

indústria de casino e atrair clientes do 

mercado de massas, pelo que o maior foco de 

orientação estratégica foi inevitavelmente 

direcionado para o negócio das salas  VIP. 

Até 2000, e já no novo milénio, os casinos da 

concessionária do monopólio em Macau, a 

STDM, sofriam de uma evidente escassez de 

investimento de capital e apresentavam 

diversas outras características físicas e 

operacionais como herança do monopólio das 

últimas quatro décadas. Em comparação com 

a generalidade dos casinos de qualquer outra 

Os jogadores VIP são 

preservados em alguns 

casinos em virtude dos 

montantes substanciais 

de dinheiro que estão 

dispostos a apostar 

Macau teve que 

encontrar outras 

estratégias para 

sobreviver. Uma dessas 

estratégias era o jogo. 

 

COMO FUNCIONA O BACARÁ NAS 

SALAS VIP DOS CASINOS DE MACAU? 

“ A abordagem de Macau 
em relação aos seus 

jogadores VIP é única” 
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jurisdição, a qualidade das instalações do 

casino e do casino-hotel em Macau, em 2000, 

era dececionante. O emblemático casino-

hotel O Lisboa - construído na década de 1970 

- tinha apenas sido objeto de um 

reinvestimento e manutenção limitados 

durante as três décadas subsequentes. Os 

outros casinos operados pela STDM variavam 

entre a aparência sórdida e corriqueira. 

Toda a indústria de casino de Macau, a partir 

da transferência em 1999, aparentava pouco 

interesse no desenvolvimento de qualquer 

negócio do mercado de massas que já estava 

entrando à sua porta. Algumas práticas nas 

principais salas do casino, como 

concessionários que tomam "chá de dinheiro" 

e a atitude geral do staff  para com os 

clientes, também refletiu a falta de uma 

cultura orientada para o cliente. As slot-

machines eram praticamente inexistentes nos 

casinos da STDM e as que existiam eram 

antiquadas e proveniente de um número 

limitado de fabricantes. A quota de mercado 

minúscula para slot-machines em Macau 

estava, pelo menos em parte, relacionada 

com a falta de interesse em disponibilizar 

máquinas de jogos de um mínimo de 

qualidade aos clientes da concessionária. 

Finalmente, os casinos de Macau, no final de 

1990, sofriam com a presença visível de 

agiotas e prostitutas, e a indústria de casino 

foi alvo de batalhas intestinas entre tríades 

que disputavam o controlo das salas VIP 

lucrativas. 

Com limitado interesse e capacidade em 

desenvolver uma indústria de casino atrativa 

aos turistas do mercado de massas, a ênfase 

da STDM foi ampliar o número de jogadores 

substanciais (o equivalente chinês de "high 

rollers"), o que mais tarde contribuiu para 

que se tornasse no centro do jogo das sala 

VIP. De permeio, novas técnicas de marketing 

de casino foram desenvolvidas, um pouco 

acidentalmente, por homens desempregados 

ou em situação economicamente frágil, que 

ao longo do tempo se tornaram um fator  

importante para a evolução da indústria do 

jogo em Macau. Em chinês, esses homens são 

chamados de Jin-Ke, onde "jin" significa 

literalmente "introdução" e "ke" significa 

"clientes". Os Jin-Ke sairiam em busca de 

jogadores de cidades vizinhas com o objetivo 

de convidá-los para os casinos de Macau. Na 

segunda metade do século XX, como a 

indústria de casino de Macau cresceu, mais Jin-

Ke foram necessários para trazer mais 

jogadores para Macau. 

Quando os primeiros Jin-Ke introduziram 

clientes no casino, foram pagos pelos casinos, 

mas as condições de pagamento não foram 

comercialmente fixadas. Aparentemente, os 

primeiros Jin-Ke não foram pagos com base no 

montante de dinheiro jogado pelos clientes 

que introduziram, nem pelo número de 

clientes introduzidos. No entanto, esta nova 

"carreira" foi um elemento institucional 

primitivo que precedeu o sistema contratual 

das salas VIP de hoje. 

A súbita evolução deste sistema ocorreu em 

1971 quando a STDM abriu o Casino Lisboa. O 

Lisboa criou um efeito "tenho que ver" que 

atraiu muito mais residentes de Hong Kong a 

visitar Macau por ferry e desfrutar das ofertas 

do novo casino. Os terminais de ferry em 

ambas as margens do Delta/Rio das Pérolas 

ficavam diariamente lotados e os lugares nas 

embarcações manifestamente escassos. Nos 

períodos de maior afluência, o preço em vigor 

dos bilhetes era substancialmente maior do 

que o valor facial, criando oportunidades para 

os “revendedores” de bilhetes. Isto atraiu 

“candongueiros” que se reuniam em ambos os 

terminais para inflacionar os preços dos 

bilhetes que um grande número de visitantes 

estava disposto a pagar (ou seja, os referidos 

“revendedores” compravam os bilhetes, na 

bilheteira, ao preço oficial e depois revendiam-

nos aos passageiros a preços inflacionados). 

Obviamente, esta prática não era aceitável, 

quer para a empresa de ferry quer para o 

casino, ambos operados pela STDM. 

 

 

A solução veio a ser sugerida pela liderança 

da STDM, que convocou uma reunião com os 

"revendedores" de bilhetes e lhes ofereceu 

uma alternativa: Se estes cessassem as suas 

atividades especulativas e abandonassem os 

terminais de ferry, a STDM viabilizaria a sua 

atividade no interior dos casinos, o que 

acabaria por ser muito mais rentável do que o 

tráfico de bilhetes. O entendimento proposto 

foi aceite: deixaram os terminais de ferry e 

foram para os casinos. Entretanto, o chamado 

sistema de "fichas mortas" já tinha sido 

implementado pela STDM, de modo que os 

antigos "revendedores" de bilhetes foram 

convidados a envolver-se com o negócio da 

revenda de fichas mortas ou “rolamento de 

fichas” dentro dos casinos. 

Como funciona o negócio das “fichas 

mortas” dento de um casino? 

O revendedor de fichas mortas dirige-se a 
uma caixa especial do casino, que serve 
especificamente para as transações efetuadas 
com revendedores de fichas mortas, e 
compra uma determinada quantidade dessas 
fichas pelo valor facial. 

A quantidade de fichas adquiridas pelo 
revendedor de fichas mortas é monitorizada 
para permitir que mais tarde receba uma 
comissão de, consideremos a titulo 
exemplificativo, 0,7 por cento do total das 
fichas compradas. 

  

A súbita evolução 

deste sistema 

ocorreu em 1971 

quando a STDM 

abriu o Casino 

Lisboa. 

 

COMO FUNCIONA O BACARÁ NAS SALAS 

VIP DOS CASINOS DE MACAU? 

“Os casinos de Macau, no final de 

1990, sofriam com a presença visível 

de agiotas e prostitutas, e a 

indústria de casino foi alvo de 

batalhas intestinas entre tríades que 

disputavam o controlo das salas VIP 

“lucrativas. 
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COMO FUNCIONA O BACARÁ NAS 

SALAS VIP DOS CASINOS DE MACAU? 

“os antigos "revendedores" de 

bilhetes foram convidados a 

envolver-se com o negócio da 

revenda de fichas mortas ou 

“rolamento de fichas” dentro dos 

casinos”. 

Estes 0,7 por cento são considerados como 

"taxa de comissão sobre fichas mortas". 

Com as fichas compradas no bolso, o 

revendedor circula pelo casino a fim de criar 

empatia, amizade, cumplicidade e 

confraternizar com importantes jogadores 

VIP. Muitas vezes, as mesas de bacará são os 

lugares privilegiados para atingir tal 

propósito. 

O revendedor de fichas mortas, depois de 

localizar o seu cliente-alvo e estabelecer a 

referida “amizade", ajuda-o prestando alguns 

serviços. 

Em troca da "amizade”, o cliente concorda em 

comprar-lhe fichas mortas, a uma taxa de um-

para-um (nula), em vez de comprar fichas 

regulares nas caixas do casino. Na verdade, 

isto faz pouca ou nenhuma diferença para o 

cliente, em virtude de a função das fichas 

mortas e das fichas regulares ser a mesma em 

mesas de bacará; as fichas mortas 

simplesmente não são reembolsáveis nas 

caixas do casino. 

Por exemplo, um cliente tem um orçamento 

de jogo de um milhão de dólares de Hong 

Kong e compra essa quantidade de fichas 

mortas a um revendedor de fichas. O 

revendedor recebe HK $ 1 milhão do cliente 

e, mais tarde, receberá uma comissão de HK $ 

7.000 para comprar as fichas de casino na 

caixa especial do casino, obtendo um ganho 

operacional (antes das despesas) de HK $ 

7.000. 

Deve ter-se em consideração que não é fácil 

encontrar jogadores substanciais que estejam 

dispostos a ser "amigos de jogo". Para a 

maioria dos revendedores de fichas mortas, 

não é usual angariar mais do que um ou dois 

jogadores por mês. Se um revendedor de 

fichas pode fazer apenas HK $ 7,000 de cada 

jogador com quem fez amizade, não será um 

negócio muito rentável. No entanto, o 

revendedor de fichas mortas pode fazer 

muito mais do que isso. 

Os jogadores podem fazer as suas apostas  

com fichas mortas ou fichas regulares mas, 

quando ganham, são sempre pagos em fichas 

regulares. A maioria dos jogadores não para de 

apostar após "lavar" as suas fichas mortas, ou 

seja, após convertê-las em fichas regulares 

através de ganhos. Ao invés, eles continuam a 

apostar normalmente com as suas fichas 

regulares recém-ganhas. 

Quando o cliente recebe fichas regulares de 

ganhos de jogo é uma oportunidade para o 

revendedor de fichas mortas fazer 

consideravelmente mais dinheiro. Enquanto o 

cliente joga numa mesa de bacará, o 

revendedor de fichas mortas fica atento ao 

contexto envolvente. Quando o cliente esgota 

todas as suas fichas mortas e pretende 

continuar a jogar com as fichas regulares, o 

revendedor de fichas mortas propõe algo 

assim: "Amigo, por favor, não faça isso que eu 

tenho aqui para si fichas mortas. Troque as 

suas fichas regulares pelas minhas fichas 

mortas. Para si não faz qualquer diferença, mas 

faz alguma diferença para mim.”  

Se os padrões de ganha-e-perda continuarem, 

prolongando a sessão de jogo, o revendedor 

"rola as fichas mortas" e, como resultado, 

ganha mais dinheiro. No momento em que o 

cliente eventualmente perde para o casino 

todas as fichas mortas originalmente 

compradas ou termina o seu tempo na mesa, o 

revendedor de fichas  mortas pode ter lucrado 

consideravelmente com o jogo - uma parte 

considerável da compra original do cliente 

pode estar agora no bolso do revendedor de 

fichas  mortas. 

O montante efetivo de dinheiro que o 

revendedor de fichas mortas faz depende de 

quantas vezes as fichas mortas "rolaram", o 

que por sua vez depende da quantidade de 

rodadas de ganhar-e-perder no jogo. Se o 

cliente teve muito azar e perdeu todas as suas 

fichas mortas sem ganhar quaisquer fichas 

regulares, então o dinheiro feito pelo 

revendedor de fichas mortas com o cliente 

ficou limitado apenas à comissão sobre a 

compra de origem. 

 

Portanto, a quantidade de dinheiro que um 

revendedor de fichas mortas pode fazer não 

está apenas dependente do número e dos 

níveis de apostas dos clientes que ele pode 

encontrar e recrutar; mais importante é o 

modo como os jogos realmente progridem e 

quão bem sucedido é o "rolamento de fichas" 

durante o jogo. 

Nos primeiros anos, o negócio de fichas 

mortas era basicamente um negócio que se 

desenrolava dentro dos casinos. No entanto, 

à medida que mais e mais empresários se 

tornaram revendedores de fichas mortas, a 

concorrência para "angariar amigos" tornou-

se mais intensa e o sucesso tornou-se mais 

difícil de alcançar. Como resultado, os 

revendedores de fichas tiveram que viajar 

para outras cidades e países para "fazer 

amigos" e angariá-los para os casinos. Esse 

fenómeno alterou significativamente a 

natureza do negócio de fichas mortas e criou 

algumas novas questões para a indústria de 

casino de Macau. 

Com a evolução, os Jin-Ke estavam 

efetivamente a funcionar como agentes de 

marketing dos casinos, o que acabou por 

mudar a natureza da relação entre casinos e 

revendedores de fichas mortas. Nos primeiros 

anos, os casinos apenas os toleravam em 

Com as fichas 

compradas no bolso, o 

revendedor circula 

pelo casino a fim de 

criar empatia, amizade, 

cumplicidade e 

confraternizar com 

importantes jogadores 

VIP. 
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troca do seu acordo em parar de especular 

com os bilhetes de ferry. De acordo com esta 

evolução do relacionamento, os casinos 

começaram a beneficiar cada vez mais com o 

novo negócio trazido pelos revendedores de 

fichas mortas, servindo estes como 

recrutadores de clientes. 

Com o tempo, os custos e os riscos associados 

a "fazer amigos " aumentaram, como 

resultado da necessidade de desenvolver 

esforços mais intensos de recrutamento. Os 

negociantes de fichas mortas tinham que 

pagar o transporte, alojamento e outras 

despesas aos seus clientes potenciais antes 

que pudessem realmente obter proveitos 

através das vendas de fichas mortas e 

rolamento de fichas. Além disso, tornava-se 

necessário estabelecer um mecanismo 

institucionalizado para reconhecer e proteger  

as relações entre recrutadores e recrutados, a 

fim de salvaguardá-los de eventuais 

expedientes oportunistas de outros 

revendedores de fichas mortas. 

Uma vez iniciados os revendedores em ir para 

o exterior recrutar clientes, o mercado de 

fichas mortas expandiu-se substancialmente. 

Como resultado, o número de revendedores 

de fichas mortas acompanhou essa tendência 

expansionista, de um inicio de algumas 

dezenas, para um mercado onde operam 

vários milhares. A gestão da STDM encontrou 

cada vez mais dificuldades em lidar com a 

dispersão de revendedores independentes e, 

portanto, procurou alternativas para organizar 

e racionalizar essas transações. Com efeito, os 

revendedores de fichas mortas evoluíram a 

partir de Jin-Ke para "promotores VIP" do 

mercado em expansão.  

 

 

Existem estudos que analisam os dois 

principais modelos de regulação. O primeiro 

corresponde ao regulador independente, o 

outro corresponde ao regulador integrado 

num Ministério (independentemente de ser 

um corpo de inspetores, uma agência ou um 

departamento). A principal vantagem de um 

regulador independente consiste numa 

separação clara entre os interesses 

financeiros do Governo em potenciar os 

impostos e a supervisão do mercado.  

 Com  este modelo, o Governo não pode dirigir 

diretamente a supervisão para influir as suas 

próprias taxas sobre o jogo. Esta separação 

define, com transparência, o responsável pela 

política e o responsável pela inspeção, 

salvaguardando os possíveis conflitos de 

interesses. A organização funciona num 

contexto estável desde que não haja uma 

influência política, os políticos não podem ser 

acusados de lacunas na inspeção num mercado 

politicamente volúvel. Um regulador  

 independente reúne mais possibilidades de 

construir uma organização de alta qualidade. 

A principal vantagem da supervisão sob o 

controlo direto de um Ministério, reside na 

sua maior flexibilidade. É possível intervir 

rapidamente em resposta a acontecimentos 

politicamente indesejáveis pois o objetivo 

pretendido nessas ocasiões pode ser dirigido 

diretamente. Neste modelo o Ministro possui 

instrumentos para influenciar o setor de que 

é politicamente responsável. 

“Os revendedores de 

fichas mortas 

evoluíram a partir de 

Jin-Ke para 

"promotores VIP" do 

mercado em 

expansão.” 

Newsletter 
geral@jogoresponsavel.pt 

 

REGULAÇÃO  

 
A principal vantagem de um 

regulador independente consiste 

numa separação clara entre os 

interesses financeiros do Governo 

em potenciar os impostos e a 

supervisão do mercado. 

 

REGULADOR INDEPENDENTE 

Separação clara entre os interesses financeiros do Governo em potenciar os impostos e a 

supervisão do mercado. 

 

REGULADOR INTEGRADO NUM MINISTÉRIO 

O Ministro possui instrumentos para influenciar o sector de que é politicamente responsável. 

 
 

file:///C:/Users/luisr/AppData/Roaming/Microsoft/Word/geral@jogoresponsavel.pt
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REGULAÇÃO 

 “Modelos que procuram 

seguir esta tendência no 

propósito de conferir maior 

proteção aos consumidores, 

particularmente os mais 

vulneráveis,” 

O desenvolvimento do mercado de jogos e 

apostas tem vindo a introduzir significativas 

alterações no panorama de regulação de um 

mercado global em franca expansão 

cimentando no contexto europeu modelos 

que procuram seguir esta tendência no 

propósito de conferir maior proteção aos 

consumidores, particularmente os mais 

vulneráveis, prevenindo a fraude e reprimindo 

o jogo ilegal e demais atividades criminosas 

enquanto objetivos cimeiros de interesse 

público. 

Com efeito, os Estados Membros têm 

procurado garantir a eficácia na prossecução 

de tais objetivos acompanhando as súbitas 

mutações do mercado através da progressiva 

transição de modelos proibicionistas e 

monopolistas para um modelo de regulação 

de licenciamento de operadores.  

Ora, o papel da entidade reguladora afigura-se 

decisivo para a eficácia e consolidação deste 

modelo emergente tendo em conta, entre 

outros requisitos, a sua capacidade técnica, 

independência, celeridade e eficácia no 

exercício das competências que lhe são 

atribuídas no quadro normativo vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal acompanhou esta tendência e 

através do disposto na Lei de autorização 

n.º 73/2014 de 2 de setembro veio a 

introduzir alterações significativas no 

ordenamento jurídico do jogo e apostas, 

particularmente na exploração e prática das 

apostas desportivas à cota, quando praticadas 

à distância através de suportes eletrónicos, 

informáticos, telemáticos e interativos, ou de 

quaisquer outros meios (jogos e apostas 

online). 

Com efeito, o novo regime jurídico procedeu 

ao alargamento do âmbito da regulação do 

Decreto-Lei n.º 129/2012, de 22 de junho que 

estabelece a orgânica do Turismo de Portugal, 

criando no seu seio o Serviço de Regulação e 

Inspeção de Jogos com um amplo espetro de 

funções em matéria de controlo, inspeção, 

regulação e sancionamento, operando assim 

importantes alterações em relação à extinta 

Inspeção Geral dos Jogos. 

Tratando-se de uma transição de um 

paradigma monopolista, enraizado ao longo de 

décadas no mercado offline, para um 

paradigma de licenciamento de abertura ao 

mercado online, é espectável que a tradução 

dos dispositivos normativos em condutas e 

mecanismos de funcionamento de operadores, 

consumidores e demais intervenientes do 

mercado seja inevitavelmente marcada por 

resistências e condicionalismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O regulador não será por isso exceção a uma 

tendência de adaptação e maturidade de um 

mercado em crescente evolução - mormente 

quando a opção legislativa não rompe com a 

matriz orgânica do passado - cujos riscos e 

especificidades são reconhecidos no cariz de 

excecionalidade à harmonização e ausência de 

reconhecimento mútuo consagrado pelo 

direito e jurisprudência da União Europeia. 

Perante a dimensão, também ela crescente, 

 

 

 

 

 

 

 

dos fatores de risco na ordem pública 

relacionados com a criminalidade transnacional 

organizada associada ao mercado do jogo, 

explorando hábil e sofisticadamente as lacunas 

de regulação e a imaturidade de um novo 

modelo, o país, ao contrário da generalidade dos 

Estados Membros que ao abrirem o seu 

mercado revestiram um regulador de poderes 

especiais na figura de autoridade administrativa 

independente para atacar de forma ágil, célere e 

politicamente autónoma os riscos emergentes, 

preferiu manter o regulador capturado por uma 

tutela política no seio de uma entidade pública, 

o Turismo de Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, se adicionalmente se tiver por referência o 

reduzido número de licenças emitidas com a 

entrada em vigor do novo regime jurídico e o 

elevado volume de tributação que tornam os 

operadores licenciados pouco competitivos, 

num mercado onde as receitas provenientes da 

tributação são maioritária e diretamente 

canalizadas para o Turismo de Portugal, está em 

causa muito mais do que a captura do regulador, 

mas uma conjugação de fatores propícios a um 

 

 

 

 

“Ora, o papel da 

entidade reguladora 

afigura-se decisivo 

para a eficácia e 

consolidação deste 

modelo emergente” 

“Transição de um 

paradigma 

monopolista, 

enraizado ao longo 

de décadas no 

mercado offline” 

 

 

“Mormente quando 

a opção legislativa 

não rompe com a 

matriz orgânica do 

passado” 

 

 

“Preferiu manter o 

regulador capturado 

por uma tutela política 

no seio de uma 

entidade pública, o 

Turismo de Portugal.” 
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REGULAÇÃO 

 “Factores propícios a um 

cenário de risco elevado 

para prosperarem os 

fenómenos de fraude, jogo 

ilegal, crime e manipulação 

de resultados” 

cenário de risco elevado para prosperarem os 

fenómenos de fraude, jogo ilegal, crime e 

manipulação de resultados que a opinião 

pública divulga com preocupante recorrência e 

a lei estabelece como prioridades cruciais a 

combater. 

Evitar um clima de impunidade, através da 

ação célere, concertada e independente do 

regulador - acompanhando a complexidade 

técnica e a sofisticação do mercado perante 

ameaças crescentes, que exigem atualização 

permanente de competências desenvolvidas 

por profissionais tecnicamente qualificados - 

tem sido um elemento inevitável para dotar as 

jurisdições que se abrem ao caminho, também 

ele inevitável, do licenciamento dos mercados 

online em busca de respostas dissuasoras a tais 

ameaças e eficazes na salvaguarda dos 

superiores objetivos de interesse público 

protegidos no panorama legal nacional e 

comunitário. 

 

Muito mais do que o cumprimento de 

formalidades administrativas no quadro de 

uma tradicional estrutura burocrática 

verticalizada, focada mais nos processos do 

que nos fins, e vulnerável à captura política, 

afigura-se determinante conferir um estatuto 

de independência a um regulador forte, com 

legitimidade reconhecida pelos intervenientes 

do mercado, para ser capaz de acompanhar as 

sua mutações permanentes concitando 

esforços, concertando estratégias e 

mobilizando recursos, sempre escassos, numa 

frente coesa no propósito comum de canalizar 

consumidores para o mercado licenciado onde 

os mecanismos de jogo responsável, jogo 

seguro, idoneidade e integridade inscritos na 

lei se pautem por critérios de referência 

efetivamente cumpridos e rigorosamente 

escrutinados no funcionamento dos 

stakeholders e enraizados na sua cultura 

organizacional.  

 

 

PREVENÇÃO DO JOGO EXCESSIVO 

 
“A oferta e as condições de 

mercado do jogo devem 

garantir uma envolvência 

segura para as pessoas 

jogadoras” 

Muito mais do que o 

cumprimento de 

formalidades administrativas 

no quadro de uma tradicional 

estrutura burocrática 

verticalizada, focada mais nos 

processos do que nos fins, e 

vulnerável à captura política, 

afigura-se determinante 

conferir um estatuto de 

independência a um 

regulador forte, com 

legitimidade reconhecida 

Durante os anos 70, os poderes públicos, as 

organizações não governamentais, a comunidade 

académica e alguns operadores de jogo 

começaram a questionar como conseguir que as 

populações mantenham condutas de jogo social 

e responsável. Começaram então as políticas 

públicas com o objetivo de fomentar a prática 

responsável do jogo, muitas das quais tomam o 

nome de Jogo Responsável. 

Este tipo de programas parte de três 

princípios básicos 

Uma segunda ideia, que se depreende deste 

primeiro princípio é que, para que isto seja 

possível, todos os atores implicados no jogo 

se devem responsabilizar pelos impactos 

que ocasionam as suas atividades, 

identificando-os e trabalhando para 

minimizar os possíveis efeitos negativos que 

o jogo, da mesma forma que outro tipo de  

 

atividades humanas, sejam suscetíveis de 

causar. 

Finalmente, o último elemento indispensável, 

é que os cidadãos disponham de uma 

envolvência segura para jogar e, também de 

toda a informação necessária para jogar de 

forma responsável e informada, afastando as 

falsas crenças, mitos e superstições que se 

costumam associar ao jogo sem qualquer 

fundamento científico ou racional. 
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Posto isto, podemos sintetizar estas três 

ideias numa definição de jogo responsável 

como aquele conjunto de valores, atitudes e 

práticas de jogo que, realizadas numa 

envolvência segura, proporcionam 

entretenimento e diversão às pessoas 

jogadoras e evitam ou minimizam as 

possibilidades de desenvolver uma conduta 

de jogo imoderado e, inclusivamente, uma 

adição. 

Jogar de forma responsável 

Num plano mais concreto, pode-se dizer que 

uma pessoa joga de forma responsável 

quando o faz seguindo algumas regras que lhe 

permitem manter o jogo sob controlo: 

♦ Manter uma relação razoável entre o jogo e 

outras atividades de ócio; 

♦ Não esquecer que o objetivo é passar um 

bom bocado, estabelecer relações sociais ou 

manter uma ilusão, em vez da obsessão de 

ganhar dinheiro ou jogar para esquecer 

problemas pessoais; 

♦ Apostar quantias proporcionadas à sua 

capacidade económica e sempre com o 

dinheiro destinado ao ócio e não com o 

destinado à vida quotidiana; 

♦ Jogar apenas durante o tempo que tinha 

planeado jogar; 

♦ Poder deixar de jogar cada vez que quer, 

sem que tal acarrete qualquer dificuldade. 

Políticas públicas 

Para conseguir que a maioria da população 

assuma e pratique o jogo tal como acabamos 

de expor, os poderes públicos devem 

fomentar a colaboração da indústria do jogo, 

das entidades de apoio às pessoas jogadoras 

em reabilitação e de outros atores relevantes, 

impulsionando políticas públicas com o 

objetivo de levar a cabo atuações e 

estratégias muito variadas. 

Entre elas, para ilustrar alguns exemplos mais 

usuais, contam-se as atuações de 

sensibilização encaminhadas no sentido de 

fomentar as práticas de jogo responsável, 

dirigidas à população em geral, às pessoas 

jogadoras ou aos grupos especialmente 

vulneráveis, e que se traduzem na elaboração 

de materiais de divulgação, de atividades 

pedagógicas e educativas ou de ações 

comunicacionais. Também, aquelas atuações 

sobre a oferta e as condições de mercado do 

jogo que garantam uma envolvência segura 

para as pessoas jogadoras e que minimizem, 

na medida em que seja realizável, as 

possibilidades de desenvolver uma adição. 

Este tipo de medidas tratam de estabelecer 

umas condições de jogo seguras que permitam 

compatibilizar a prática responsável desta 

atividade com a liberdade individual que têm 

as pessoas para decidir sobre os seus atos. 

Desta forma, muitos países europeus, 

especialmente nos últimos tempos, os poderes 

públicos têm estimulado a responsabilidade 

social empresarial da indústria do jogo. Este 

paradigma empresarial implica uma gestão das 

empresas orientada aos seus grupos de 

interesse e a busca do equilíbrio entre o 

benefício económico, e a relação com o 

ambiente onde atuam. Também é habitual 

fomentar a investigação e a inovação sobre os 

procedimentos, os mecanismos e os sistemas 

técnicos relacionados com o jogo que 

favorecem ou garantem a prática responsável 

do jogo. 

Em função dos objetivos que norteiam as 

nossas ações desde 2004, importa esclarecer 

que, se bem que as políticas de fomento do 

jogo responsável estão relacionadas, por 

razões óbvias, com aspetos do tipo 

terapêutico, não se ocupam unicamente da 

atenção sanitária da população, senão que 

principalmente centram os seus objetivos em 

prevenir que os cidadãos desenvolvam 

condutas de risco, problemáticas ou em último 

caso, aditivas. Dizendo-o numa linguagem mais 

simples, não pretendem assistir as pessoas que 

sofrem de uma adição, senão que pretendem 

que isso não venha a ocorrer e a adição não se 

desenvolva nunca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sintetizar estas três 

ideias numa definição de 

jogo responsável como 

aquele conjunto de 

valores, atitudes e 

práticas de jogo que, 

realizadas numa 

envolvência segura, 

proporcionam 

entretenimento e 

diversão às pessoas 

jogadoras e evitam ou 

minimizam as 

possibilidades de 

desenvolver uma conduta 

de jogo imoderado e, 

inclusivamente, uma 

adição.” 

 

 

 

“Começaram então as 

políticas públicas com 

o objetivo de 

fomentar a prática 

responsável do jogo, 

muitas das quais 

tomam o nome de 

Jogo Responsável.” 

 

“Os atores implicados no 

jogo devem-se 

responsabilizar pelos 

impactos que ocasionam as 

suas atividades” 
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MEMÓRIAS DE JOGO 

As histórias, os segredos e 

os mistérios de uma vida 

de trabalho ao lado do 

pano verde dos casinos. 

Um dos croupiers mais experientes do Casino 

Estoril, Pedro Capucho, conta as histórias, os 

segredos e os mistérios de uma vida de 

trabalho ao lado do pano verde dos casinos. 

Capucho, de 47 anos, trabalha há mais de 

duas décadas no Estoril, num dos maiores 

casinos da Europa. “Antigamente era uma 

profissão que passava muito de pai para filho. 

Mas agora é diferente. Eu comecei por acaso. 

Tinha 25 anos e uma pessoa amiga a trabalhar 

no Algarve”, conta ele. “Estavam a precisar de 

trabalhadores, fui tirar o curso e tive sorte 

porque fui logo colocado no Casino de 

Montegordo. Foi uma experiência óptima. 

Não há melhor, para começar. No primeiro 

dia em que se começa a trabalhar, no Estoril, 

somos completamente largados às feras”. 

O que faz um croupier? 

Em português, a nossa profissão costuma 

designar-se como pagador de banca. Porque 

nós estamos numa banca, a pagar. Quer dizer, 

temos diversos jogos – como a roleta, ou o 

blackjack – e vamos correndo as diversas 

bancas. Cada jogo é numa banca. Nunca 

estamos sempre no mesmo tipo de jogo. 

Vamos variando. A duração dos turnos, em 

geral, varia entre uma e duas horas e meia, no 

máximo. Nunca podemos estar três horas 

seguidas numa determinada banca, nem 

dentro da sala. 

Porquê? 

Porque é muito cansativo. Esta actividade 

requer uma atenção extrema e constante. 

Minuto a minuto. Ganha, perde, faz os 

trocos… Por isso fazemos intervalos de meia 

hora. Depois voltamos para outra banca. Pode 

ser a mesma – por coincidência – ou não. 

 

Quantas bancas existem na sala de jogos do 

Casino Estoril? 

No Estoril há mais de vinte bancas a funcionar. 

E estamos sempre a rodar. Temos dez roletas 

(há mais duas ou três mas estão fechadas, 

porque estão em obras), quatro bancas de 

blackjack, duas para o bacará e seis para a 

banca francesa. 

Quais são os jogos mais procurados? 

Os portugueses gostam mais de roleta e da 

banca francesa, que é um jogo de dados. Os 

estrangeiros preferem o blackjack que, tal 

como o bacará, é um jogo de cartas. 

Há algum jogo onde a probabilidade de sair 

prémio é mais elevada? 

Não. Os prémios estão sempre a sair. Alguém 

ganha sempre. 

Como é o dia de trabalho típico de um 

pagador de banca? 

Bem, podemos ter dias curtos e dias longos. O 

exemplo de um dia longo: entramos às 16h e 

saímos à 1h da manhã. Nesse espaço de tempo 

temos vários intervalos e um período de 

descanso para jantar. E o exemplo de um dia 

curto: das 15h às 21h, ou das 21h às 3h da 

manhã. São seis horas, com os devidos 

intervalos. 

Os casinos nunca estão abertos durante a 

manhã? 

O Casino Estoril funciona todos os dias entre as 

15h e as 3h da manhã. Mas quando toca para a 

última jogada há imensos jogadores que 

pedem para prolongar. É o prato do dia. Mas, 

por lei, não podemos exceder esse horário. 

Faz-se a última jogada e daí não se passa. O 

único dia de encerramento é no dia 24 de 

Dezembro, véspera de Natal. Nessa noite é 

incrível, porque muitos parceiros vêm aqui 

para a zona. Andam de um lado para o outro, 

não sabem o que fazer. 

Disse parceiros? 

Sim. Para o casino, para a empresa, eles são  

 

 

 

 

 

 

clientes. Mas para nós, pagadores, eles são 

parceiros, porque estão a jogar connosco. É o 

termo técnico que utilizamos. 

O Casino Estoril é diferente dos outros 

casinos em Portugal? 

Eu comecei nos casinos do Algarve, onde tudo 

é muito mais suave. No Algarve joga-se 

sobretudo no Verão e o ambiente é mais 

descontraído. O Casino Estoril é mais 

complicado, porque é muito grande e tem 

muito jogo. São muitas bancas e quase 300 

croupiers. Em Portugal também há casinos na 

Figueira da Foz, em Espinho e na Madeira. O 

casino da Póvoa de Varzim é do mesmo 

concessionário do Casino Estoril. 

Quando você vai ao estrangeiro costuma 

entrar nos casinos? 

Costumo. E até sou capaz de jogar, só para 

ver como trabalham. Mas são visitas mais 

para ter uma noção do funcionamento. As 

roletas, as maneiras de pagar e de fazer as 

apostas são sempre diferentes de Portugal. 

Em Espanha as diferenças não são assim tão 

grandes. 

Um croupier fala pouco. 

Por norma não deverá falar muito, porque há 

muito jogo e é preciso estar sempre atento. 

Não pode haver grandes conversas. Muitas 

vezes aparecem pessoas que eu conheço 

bem, mas não posso dar muita atenção 

porque tenho de estar atento ao jogo. 

Fica-se pelos termos e expressões técnicas. 

Sim. O que dizemos varia conforme o jogo. 

Por exemplo: “Podem jogar”, “Têm tempo 

para fazer as vossas apostas”, “Jogo feito, 

 

 

“Esta actividade 

requer uma atenção 

extrema e constante.” 

 

 

“Os portugueses 

gostam mais de roleta 

e da banca francesa” 
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nada mais”. No Estoril falamos sempre em 

português. 

Uma partida de roleta dura quanto tempo? 

Varia. Depende muito do número de 

jogadores e da forma como eles jogam. E da 

idade deles. Mas a média anda nas quinze, 

vinte por hora. 

Quantos croupiers existem em Portugal? 

A nível nacional somos cerca de mil. Os 

homens são mais de 90 por cento. No Casino 

Estoril há quatro raparigas apenas. 

Há alguma idade mínima para se ser 

croupier? 

No meu tempo era aos 25. Agora penso que é 

aos 21 anos. Os cursos são dados 

normalmente pelo Sindicato dos Profissionais 

de Banca dos Casinos. Fazem cursos quando é 

preciso. Na minha altura era um curso 

intensivo de três meses. Depois fazia-se um 

exame supervisionado pela Inspecção de 

Jogos e por um fiscal do Estado, que 

determina quem está apto a exercer a 

profissão. E está também um fiscal do 

sindicato a assistir. 

A sua profissão não é extremamente 

monótona? 

É uma profissão entusiasmante porque os 

parceiros libertam muita adrenalina para cima 

de nós. Mas também não deixa de ser um 

pouco monótona, repetitiva, porque é muito 

metódica. 

 

 

 

 

 

 

 

Como é que os jogadores costumam 

festejar? 

Uns gritam, outros são mais discretos. Os 

portugueses são mais frios, estão mais 

habituados. Os estrangeiros são mais 

efusivos, abraçam-se, riem. 

E quando perdem? Já houve casos de 

histeria, de desmaio ou mesmo de suicídio? 

É natural, já houve casos desses. Pessoas que 

ficam arruinadas. Em geral, depois das 3h da 

manhã, elas ficam-se por aí, fora do Casino, 

 a pensar na vida. 

Alguma vez teve a sensação nítida de que um 

jogador perdeu completamente a cabeça, está 

a perder milhões e vai ficar na miséria? 

Alguma vez sentiu remorsos ou problemas de 

consciência? 

No princípio, sim. Nos primeiros anos. Mas a 

minha profissão é como outra qualquer e o 

jogo é um vício como outro qualquer. O jogo é 

um bichinho que não sai da cabeça de algumas 

pessoas. O nosso trabalho é vender o jogo, 

mas por vezes fazemos avisos, alertamos 

disfarçadamente essas pessoas. 

Há quem fique no Casino 12 horas seguidas? 

Há bastantes. Comem, bebem e se pudessem 

dormiam por cá. Mas o período mais 

concorrido talvez seja a partir das 23h, meia-

noite. A altura mais morta é pela hora de 

jantar, mas depende muito. 

Que tipo de gente joga no Casino Estoril? 

A maioria são portugueses. Agora há mais 

diferenças entre as pessoas que vêm à tarde e 

os que jogam à noite. À tarde são geralmente 

pessoas de idade ou homens de negócio, que 

aparecem depois do almoço. À noite chegam 

os jogadores mais fortes. Em geral joga-se mais 

à noite. Mas também varia muito. Se às 15h 

aparecerem três ou quatro jogadores fortes, 

que jogam muito dinheiro, fazem logo um 

movimento incrível. 

Há muitos jogadores jovens, na faixa dos vinte 

e poucos anos? 

Começam a aparecer mais, mas mesmo assim 

não é muito frequente. A maioria das pessoas 

tem mais de 40 ou 50 anos. 

Quais são os valores mínimos que se podem 

apostar em cada jogo? 

No Casino Estoril a aposta mínima é de 500 

escudos [2,49 euros] na roleta e de mil nos 

outros jogos. As apostas máximas dependem 

sempre do tipo de aposta, conforme o jogo. O 

máximo no bacará, por exemplo, é dois mil 

contos [9976 euros]. O que se ganha depende, 

naturalmente, do montante que se aposta. No 

jogo de dados, a banca francesa, o máximo que 

se pode pôr são 200 contos [998 euros]. Só 

que, nesta banca, pode haver 120 decisões 

numa hora. Eu já vi pessoas ganharem 50 mil 

contos [249 mil euros] numa só noite, com os 

ganhos acumulados ao longo de várias horas. 

O jogo tem algum saber, ou tudo não passa, 

de facto, de uma questão de sorte e de azar? 

 

 

 

 

 

 

 

É tudo uma questão de sorte. Apesar de haver 

muitos jogadores que estão convencidos de 

que ganham quando querem e que tiram a 

carta que querem. O jogo bancado – quer 

dizer, com bancas, como a roleta ou o bacará 

– não tem sabedoria e depende muito da 

sorte e do azar dos jogadores. Acontece, 

muitas vezes, as bancas do casino ficarem a 

perder dinheiro. Depende dos dias. As slot 

machines, ao contrário, são mecânicas e, do 

ponto de vista do concessionário, muito mais 

garantidas. Nunca perdem dinheiro. É 

matemático. 

Quando as pessoas ganham ficam muito 

satisfeitas com os croupiers? 

Muito satisfeitas… 

E quando perdem? 

O jogo modifica muito o carácter das pessoas. 

Ficam tão alheias do que se passa à volta 

delas que se convencem de que os pagadores 

de banca é que dão a ganhar ou a perder. 

Julgam que nós controlamos o jogo. E o jogo 

nunca pode ser controlado por nós. Apesar de 

explicarmos diariamente, minuto a minuto, as 

pessoas continuam convencidas de que ganha 

e perde quem a gente quer. 

Alguma vez o ameaçaram de morte? 

Eles ameaçam dentro da sala, mas depois isso 

passa-lhes. Acho eu… Durante o jogo ouvem-

se uns “Este tipo isto…”, “Este tipo aquilo…”, 

“Roubam-me o dinheiro todo”, “Lá fora 

passo-lhe com o carro por cima”. Mas depois 

passa-lhes. 

Já nem liga. 

Não ligo. 

Mas nos primeiro anos deve assustar um 

pouco. 

Sim, mas depois habituamo-nos. 

Há pessoas que depois de perderem todo o 

dinheiro apostam bens como o carro ou uma 

casa? 

 

 

 

“Fazia-se um exame 

supervisionado pela 

Inspecção de Jogos e por 

um fiscal do Estado” 
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Sim, algumas põem as chaves do carro, ou o 

relógio. Mas é mais na brincadeira. As 

pessoas sabem que não é permitido. 

Aparecem-lhe muitos habilidosos pela 

frente? 

Mais ou menos todos os dias. Mas já os 

topamos à distância. É gente que anda por ali 

à volta da mesa, à espera de uma 

oportunidade, uma ficha escondida, um 

pagamento que possam aproveitar. Mas os 

casinos têm segurança própria, além da 

polícia e de nós próprios. 

Há batoteiros que estão proibidos de entrar 

no casino? 

No Casino Estoril os jogadores habituais 

recebem, todos os anos, um cartão pessoal. 

Mas no fim de cada ano fazemos uma 

limpeza. Pessoas desse tipo, que andam a 

rondar as mesas, são excluídas. Mas muitas 

delas põem processos em tribunal, invocando 

o direito de acesso a um espaço público, e 

conseguem reaver o cartão. 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto ganha um pagador de banca? 

Recebemos 128 contos [638 euros] mensais 

fixos. 

Mais as gratificações. 

Sim. As gratificações é que fazem o nosso 

ordenando. 

Qual foi a maior e a menor gratificação que 

alguma vez recebeu? 

Já recebi 50 escudos [0,25 euros], já recebi 50 

contos [249 euros]. Recebemos muitas de 500 

escudos, mas já houve quem recebesse 100 

contos. O total das gratificações vai para um 

bolo que depois é dividido por todos os 

pagadores de banca, conforme os anos de 

serviço. Mas não são apenas os parceiros 

ganhadores quem dá gratificações. Também 

os que perdem por vezes dão gratificações. 

Porquê? 

Porque acham que o serviço foi bem 

prestado. 

A gratificação aumenta consoante o prémio? 

Em geral. E de acordo com a simpatia do 

pagador. 

As gratificações são dadas em dinheiro ou em 

fichas de jogo? 

Em fichas. Na sala de jogos nunca há 

movimentação de dinheiro. 

Qual é o número máximo de parceiros que 

pode estar a jogar ao mesmo tempo? 

A lotação da sala é ilimitada. Tudo depende do 

jogo. No blackjack são sete, no bacará não há 

limite, etc. 

Quanto mais gente, mais complicado é para 

vocês, naturalmente. 

Sim, claro. Requer muito discernimento.  

Os jogadores têm muitas superstições? 

Sim. Uns fazem o jogo e tapam os ouvidos, 

outros saem daquela área e só depois é que 

vêem. Outros estão de costas, ou de lado. Uns 

tocam num anel, como se fosse um amuleto. 

Vários jogadores têm certos tiques. 

Há mais homens ou mulheres a jogar? 

Mais homens, mas não é uma diferença assim 

tão grande. 

O smoking é uma espécie de farda de 

trabalho, não é? 

Sim. Temos de usar sempre smoking por uma 

questão de imagem. E porque o ambiente o 

exige. 

Qual é o sítio ideal para uma evasão de fim-

de-semana em Portugal? 

Eu gosto muito de praia. Nasci em S. João do 

Estoril e estou habituado à praia. Gosto 

bastante da Costa Vicentina, no Alentejo. 

Gosto de praias como a Carrapateira, ou a 

Amoreira, perto de Alzejur. Gosto muito dessas 

praias porque nunca têm muita gente. São 

bonitas e há muito espaço. No Inverno, gosto 

de ir para o Algarve porque há menos gente, 

menos confusão e a temperatura é sempre 

boa. Gosto de sol, não gosto de chuva.  

 

 

 

 

 

 

Jardim do Casino Estoril 

 

 

 

 

 

 

 

Hall de Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

Salão Restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Jogos Tradicionais 
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“No Casino Estoril os 

jogadores habituais 

recebem, todos os 

anos, um cartão 

pessoal.” 


