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SOLUÇÕES 
INTEGRADAS DE 
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Onde quer que você esteja em sua jornada 

A GLI oferece todo o suporte e 
serviços necessários: 
• Compliance Regulatório 
•  Compliance Técnico
•  Teste do Início ao Fim 
•  Compliance Total do Ciclo de Vida 

O Compliance Integrado não é apenas um certificado para nós; é 
um relacionamento contínuo para ajudar a manter a conformidade e 
garantir que você permanecerá sempre proativo.  

Nosso conjunto completo de Soluções integradas de compliance é adaptado às suas 
necessidades, fornecendo-lhe todas as ferramentas necessárias para cumprir com suas 
obrigações regulatórias e técnicas, tudo em um só lugar. Isso o coloca no controle, 
economizando tempo e tornando fácil reportar e provar que está em conformidade. 
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Compliance Integrado. GLI Garanti-
As soluções de compliance da GLI são adaptadas às 
suas necessidades, fornecendo-lhe todas as ferramentas 
necessárias para cumprir com suas obrigações 
regulatórias e técnicas, tudo em um só lugar. Colocando 
você no controle, economizando tempo e facilitando o 
reporte e as evidências de compliance. 

Nós ajudamos você no crescimento da sua atividade, 
oferecendo uma visão incomparável sobre os novos 
mercados, produtos e oportunidades. 

O abrangente Pacote de Testes e os serviços de segurança 
de TI da GLI incluem o pré-compliance, testes, inspeção, 
auditoria e certificação de seus produtos.

Minimizamos riscos e identificamos potenciais problemas 
regulatórios através de nossos conhecimentos incomparáveis 
da indústria e avaliamos seus processos comparando-os aos 
padrões das boas práticas.

Nós ajudamos você a manter e entender suas obrigações de 
compliance contínuos.
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Relatórios e atualizações regulares lhe darão todas 
as informações de negócios que você precisa para 
transformar qualquer ameaça em uma oportunidade e 
qualquer oportunidade em crescimento.

Compliance 
Regulatório

Perspicácia. 
Inovação. 
crescimento.

Mantenha-se à frente da concorrência, entendendo 
o que está no horizonte no mundo dos jogos com 
insights e informações da indústria proporcionados 
pelos especialistas da GLI. 

• Mercados Emergentes
• Oportunidades Existentes 
• Desenvolvimentos 

Regulatórios 
• Novas Tecnologias 

• Pesquisa & Desenvolvimento
• Responsabilidade Corporativa
• Pesquisa Regulatória 

Personalizada
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Normas Técnicas 
Cada jurisdição tem suas próprias normas técnicas 
e navegar por elas pode ser um desafio. Você pode 
contar com uma vasta biblioteca de conhecimento 
da GLI e uma equipe experiente para encontrar quais 
normas seu produto deve atender.

Análise Técnica
A GLI pode realizar gap analyses entre diferentes 
jurisdições para avaliar a conformidade do seu 
produto em vários mercados, destacando novas 
oportunidades e minimizando custos, reduzindo a 
necessidade de redesenvolvimento ou reteste do 
produto.

Pesquisa Técnica Personalizada 
Se você tiver uma pergunta específica, um produto 
ou uma característica de um produto ou quiser uma 
visão geral de um determinado assunto, a GLI pode 
fornecer-lhe uma pesquisa técnica exclusiva sob 
medida para suas necessidades.

Compliance 
Técnico

Educar.
Aconselhar.
Reforçar.

Nossos especialistas globais 
estão aqui para garantir que 
você esteja pronto para o 
mercado e ajudá-lo a navegar 
nos mais variados e complexos 
requisitos técnicos que você 
precisa atender. Ajudamos você 
a minimizar riscos, identificar 
possíveis problemas regulatórios 
e avaliar seus processos 
baseados nos padrões das 
melhores práticas da indústria.
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Revisão do Conceito de Compliance 
Nossos especialistas estão prontos para rever seus conceitos de 
produto antes mesmo de chegarem à fase de produção. Ao fornecer 
à GLI uma descrição conceitual de suas ideias, podemos destacar 
possíveis incidentes de não compliance antes que o produto entre em 
produção, economizando fortemente em redesenvolvimento. 

Teste de Pré-Compliance 
Nossos experientes engenheiros e matemáticos podem trabalhar com 
desenvolvedores para testar seus produtos baseados nos requerimentos 
de normas técnicas antes de serem submetidos ao laboratório 
para certificação formal. Assim como a Revisão do Conceito de 
Compliance, o benefício dos Testes de Pré-Compliance é detectar 
problemas funcionais e de compliance mais cedo dentro do ciclo de 
vida do desenvolvimento, aumentando suas chances de passar na 
certificação na primeira vez a que submeter, acelerando o tempo de 
comercialização. 

Testes, Auditoria e Certificação 
Esses principais serviços são a sua porta de entrada para o mercado. 
A GLI é aprovada por reguladores em centenas de jurisdições em 
todo o mundo, considerada o aval por eles para garantir que seu 
produto esteja em conformidade com suas normas técnicas. Ao 
escolher a GLI para testar seu produto e auditar suas operações de 
jogo, você pode ter certeza de que sua empresa permanece em 
compliance em qualquer mercado que você deseja entrar. 

Testes do Início ao Fim 
O abrangente pacote de testes e os serviços de 
segurança de TI da GLI incluem: 

Qualidade.
Integridade.
Conformi-
dade.
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Reteste Periódico, Auditoria e Certificação  
Muitos reguladores de jogos exigem que operadores e fornecedores passem 
por recertificação periódica de seus produtos e/ou auditoria anual de suas 
operações. Somos aprovados por reguladores em todo o mundo para realizar 
este trabalho necessário. 

Gestão e Preparação do Prazo de Compliance 
Entendemos o quanto o cumprimento dos prazos para as obrigações de 
compliance em curso pode ser difícil. É por isso que a GLI implementou 
processos que irão ajudar você. Com nossa experiência em ajudar 
proativamente clientes que já testaram com a GLI a alcançar seus propósitos, 
nosso objetivo é aumentar suas chances de passar por testes e auditorias 
periódicas na primeira vez a que for submetido e dentro do prazo. 

Regulação e Monitoramento de Normas Técnicas 
Regulamentos e Normas Técnicas estão sujeitos a alterações em função de 
vários fatores, como mudanças políticas ou revisões legislativas das normas 
vigentes. A GLI constantemente se esforça para manter-se a par dessas 
mudanças. Mantê-lo atualizado sobre como essas alterações podem afetar 
você vai ajudá-lo a manter-se em conformidade. 

Soluções de treinamento 
Nosso pessoal entende que cada cliente, produto e jurisdição é diferente. 
Podemos fornecer soluções de treinamento adaptadas a você, focando 
especificamente nas suas necessidades e apresentando exatamente o que 
você precisa saber. 

Manutenção. 
Proteção. 
Garantia.

Compliance é 
uma jornada 
contínua, e 
queremos ajudá-
lo a reduzir custos 
e aumentar 
a eficiência. 
É por isso que 
mantemos um 
relacionamento 
com você para 
que você possa 
ficar por dentro 
de seus requisitos 
regulatórios 
onde quer que 
você esteja no 
processo. 

Compliance 
Total do ciclo 
de vida
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Para saber mais, entre 
em contato com o 

Representante local de 
Serviços ao Cliente ou visite 

© Gaming Laboratories International 2022  |  Todos os direitos reservados.
gaminglabs.com | #GamingLabses.gaminglabs.com |

https://www.linkedin.com/company/gaming-laboratories-international/
https://www.youtube.com/c/GamingLaboratoriesInternational
https://twitter.com/GamingLabsInt/
https://www.facebook.com/GamingLabsInt 
https://www.instagram.com/gaminglabsint/
https://gaminglabs.com/services/
https://gaminglabs.com/
https://es.gaminglabs.com
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