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A indústria global de loterias está evoluindo mais rápido do que nunca, e 
as loterias respondem a esta evolução modernizando-se e integrando-se a 
novas tecnologias, canais de distribuição e portfólios de jogos. Esta jornada 
de modernização está repleta de oportunidades – e também de obstáculos. 
Com tantas coisas em jogo, uma pergunta vem a tona: “por onde começar?”

GLI® e BULLETPROOF® estão aqui para te ajudar onde quer que você esteja 
nesta jornada.

Nós fornecemos o suporte e o conhecimento que você precisa para 
capitalizar em novos produtos e canais de entrega de iLottery/eInstants, para 
vender e resgatar bilhetes de loteria por meio de seu próprio terminal de 
ponto de venda, apostas esportivas e/ou vendas sem utilização de dinheiro e 
muito mais. Onde quer que a jornada de modernização da sua loteria o leve, 
estamos aqui para ajudá-lo a navegar com facilidade.

A MODERNIZAÇÃO 
DAS LOTERIAS 
É UMA JORNADA



• Gestão de Mudanças
• Matemática de Design de Jogos
• Teste de Jogos (desktop e celular)
• Geolocalização
• Lavagem de Dinheiro (AML)/ Conheça 

seu Cliente (KYC)

• Plataforma/servidor de jogos remotos
• Teste do gerador de números aleatórios 

(RNG)
• Auditoria de segurança e análise de 

vulnerabilidade
• Jogos sociais

A modernização da loteria pode significar coisas 
diferentes em cada uma das fases de sua jornada. Onde 
quer que você esteja, estamos aqui para ajudá-lo a 
expandir seu mercado com responsabilidade e gerar 
novas receitas para seus propósitos. Podemos ajuda-
lo durante toda sua jornada, desde o planejamento 
estratégico até a entrega, lançamento e crescimento. A 
GLI e a Bulletproof têm experiência global ajudando as 
loterias a executar seus roteiros de modernização, com 
experiência técnica em jogos e independência em todas 
as áreas de operações.

SUPORTE PARA iLOTTERY/eINSTANT:



Somente a GLI e a Bulletproof têm o conhecimento, as 
percepções e o alcance global de que você precisa para 
ajudá-lo a aumentar estrategicamente a qualidade do 
serviço enquanto se adapta às mudanças em um cenário 
regulatório. Nosso exclusivo modelo de serviço de ponta 
a ponta garante governança completa, planejamento 
estratégico, execução e controle para você e sua loteria.

SOLUÇÕES E CONSULTORIA 
PARA LOTERIAS

RECURSOS ESPECIALIZADOS PARA LOTERIAS: 
• Serviços de análise de negócios
• Auditorias de segurança cibernética /melhores práticas 
• Local wireless
• Preparação para dispositivos móveis, online e na nuvem
• Gerenciamento de projetos PMO
• Testes de garantia de qualidade 
• Consultoria RFI/RFP/RFQ 
• Terminais/quiosques de apostas de autoatendimento
• Apostas esportivas
• Normas técnicas
• Serviços de Virtual CISO (vCISO)



SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Com mudanças sem precedentes, surgem oportunidades e desafios de mitigar riscos, 
atingir objetivos e cumprir as expectativas dos reguladores e das partes interessadas. 
Nossas equipes de serviços contam com profissionais especialistas em segurança 
com experiência no setor. Fornecemos uma ampla gama de serviços para loterias nas 
áreas operacionais essenciais em gerenciamento de riscos, segurança e integridade, e 
podemos ajudá-lo a se preparar para todo e qualquer tipo de auditoria, incluindo:

OPERAÇÕES DE LOTERIA

• Avaliação da máquina de 
sorteio automatizado (ADM)

• Certificação e análise da 
matemática do jogo

• Teste de loteria instantânea 
(Raspadinha)

• Teste da bola de sorteio de 
loterias

• Treinamentos em loterias, jogos 
e apostas esportivas

• Análise de geração de 
números aleatórios (RNG)

• Avaliações de segurança e integridade 

de loterias

• Compliance com SOC2, auditoria interna 

e avaliação de risco corporativo

• World Lottery Association Security 

Control Standard (WLA SCS) e ISO27001 

– consultoria, treinamento, auditoria e 

certificação

• Revisão do programa de Jogo 

Responsável e WLA Responsible Gaming 

Framework (RGF)



Na GLI e Bulletproof, realizamos muito mais do que testes e temos o 

compromisso de ajudá-lo a implantar, gerenciar e executar sua jornada 

de modernização nas loterias. Estamos aqui para ajudá-lo a maximizar, 

proteger e se preparar para o amanhã, para que você possa alcançar 

todos os seus objetivos.

O objetivo principal da GLI é ser a especialista em compliance e qualidade global 
confiável em quem nossos clientes confiam - oferecendo atendimento de nível mundial e 
valor incomparável ao cliente.

BULLETPROOF™ é uma marca comercial da Gaming Laboratories International LLC ou 
suas afiliadas, inclusive sob registro, na UE, Reino Unido, Canadá e outros países.

© Gaming Laboratories International 2022  |  Todos os direitos reservados

gliespañol.com | #GamingLabs
bulletproofsi.com/lottery

https://www.facebook.com/GamingLabsInt/
https://www.instagram.com/GamingLabsInt/
https://twitter.com/GamingLabsInt
https://www.linkedin.com/company/gaming-laboratories-international
https://es.gaminglabs.com/
https://www.bulletproofsi.com/lottery
https://www.bulletproofsi.com
https://es.gaminglabs.com/

