MARCA “GAMING LABS CERTIFIED”
FAQs
 Eu tenho que enviar uma solicitação para usar a marca “Gaming Labs Certified” se meu
produto foi aprovado pela GLI?
 Existe alguma taxa para usar a marca “Gaming Labs Certified”?
 O que é um selo do site?
 É necessário usar o selo do site (link) em conjunto com a Marca?
 Posso usar o logotipo da minha empresa em conjunto com a marca “Gaming Labs
Certified”?
 Ainda posso usar a marca TST?
 Se eu for o dono de um produto que foi submetido, testado e certificado pela GLI, os
clientes que compram o produto poderão usar a marca?
 Se eu comprar um produto certificado, o nome da minha empresa pode constar no
Certificado de Integridade?
 O que é o Comitê de Decisões de Certificação de Produto (PCDC)?
 A marca poderá ser usada em páginas da web e também nas mídias impressas?
 Existe um processo para receber a aprovação da marca?
 A marca “Gaming Labs Certified” poderá ser usada em App para aplicativos móveis?
 A marca poderá ser usada em um decalque?
 A GLI confirma o uso da Marca?
 A marca poderá ser usada em conjunto com qualquer relatório GLI?
 A marca poderá ser editada/alterada quando exibida no site ou material impresso de
uma empresa?

Eu tenho que enviar uma solicitação para usar a marca “Gaming Labs Certified” se meu
produto foi aprovado pela GLI?
Sim. A marca “Gaming Labs Certified” é uma marca registrada da Gaming Laboratories
International, LLC e, portanto, tem direito exclusivo de uso sob as leis internacionais e dos
EUA que regem o uso de marcas registradas. A GLI pretende proteger seus interesses,
reputação e compromisso com os serviços de teste de qualidade, inspeção e certificação e
buscará ação legal se necessário. Como um órgão certificador acreditado pela ISO, a GLI é
auditado por um órgão de acreditação independente e é obrigada a manter registros
atualizados de todos os usuários da marca e de como a marca está sendo usada. A
aplicação online está localizada no site www.gaminglabs.com, selecionando a guia
‘Serviços’ e ‘Certificação’.
NOTE: if the website will be in english I sugest to keep the tab’s name where the cliente
should go in english.
Existe alguma taxa para usar a marca “Gaming Labs Certified”?
Não. Não há nenhuma taxa associada a aplicação ou uso da marca “Gaming Labs
Certified”.
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O que é um selo do site?
Um selo do site é um sinal de confiabilidade. Quando um requerente receber a aprovação
para usar a marca, ele receberá a imagem da marca junto com um link que deverá ser
incorporado na marca quando usada em um site. Quando a marca for clicada por um
usuário do site, ela exibirá um Certificado de Integridade. O Certificado de Integridade
informará o fabricante do produto, a data em que foi certificado pela GLI, o logotipo da
empresa proprietária do produto (opcional) e um link para o site do fabricante. Isto
mostrará ao usuário do site que o produto especificado foi testado e certificado pela GLI.
É necessário usar o selo do site (link) em conjunto com a Marca?
Sim. O selo do site não pode estar separado da marca “Gaming Labs Certified”. O selo do
site e a marca são considerados um único documento. O selo do site confirma o trabalho
de certificação realizado pela GLI e é usado para verificar se a marca está sendo usada
corretamente durante uma auditoria de vigilância. O selo do site não é exibido no site, é
um link embutido na imagem da marca “Gaming Labs Certified”.
Posso usar o logotipo da minha empresa em conjunto com a marca “Gaming Labs
Certified”?
Sim. O dono do produto tem a opção de usar o logotipo de sua empresa. Quando usado,
será exibido no Certificado de Integridade, que é exibido quando a marca “Gaming Labs
Certified” é clicada em um site.
Ainda posso usar a marca TST?
Não. O Teste de Sistemas Técnicos (TST) foi adquirido pela GLI, portanto, todas as marcas e
logotipos TST foram eliminados em setembro de 2012. A GLI cessou todo o uso da marca e
logotipos TST em todos os materiais internos e externos. Todas as marcas TST deverão ser
atualizadas, pois a empresa TST não está mais em operação. A única marca/logotipo
atualmente disponível para uso por organizações externas é a marca “Gaming Labs
Certified”. Para receber a marca “Gaming Labs Certified”, o usuário da marca TST deverá
enviar um formulário que está disponível em www.gaminglabs.com. Mesmo que uma
organização tenha sido previamente aprovada para usar uma marca TST no passado, um
nova aplicação para o uso da marca “Gaming Labs Certified” deverá ser solicitada.

Se eu for o dono de um produto que foi submetido, testado e certificado pela GLI, os
clientes que compram o produto poderão usar a marca?
Sim. Isso seria considerado uma transferência da marca. No entanto, o dono do produto
não poderá fornecer a marca a ninguém. Na inscrição online, os solicitantes deverão
reconhecer que não podem fornecer a marca para uso por quaisquer outras
empresas/entidades. Por ser uma marca registrada, apenas a GLI poderá distribuir a
marca. Isto está determinado assim, para que a GLI possa controlar onde e como a marca
está sendo usada.
Para que a marca seja transferida para um licenciado, operador, etc., o dono do produto
deve primeiro deverá preencher o pedido de uso da marca e selecionar 'Sim' quando
perguntado "Você pretende transferir o uso da marca?". Depois que a aprovação for
concedida ao dono do produto, a empresa que deseja usar a marca para o mesmo produto
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deverá preencher o requerimento de uso da marca, no website, através da inscrição online
e concluir o processo da mesma maneira. A marca só será fornecida ao cliente como uma
transferência se o dono do produto indicar que pretende transferir o uso da marca.
Observe que preencher um requerimento não garantirá que a marca será aprovada para
uso. Todas as aplicações estarão sujeitas a revisão pelo Comitê de Decisões de Certificação
de Produto (PCDC) e deverão ser aprovadas pelo comitê antes do uso.
Se eu comprar um produto certificado, o nome da minha empresa pode constar no
Certificado de Integridade?
Não. Apenas o dono do produto (organização que o submeteu a GLI para teste e
certificação) poderá ser listado no Certificado de Integridade. Quando o produto é
comprado do dono e usado por uma organização terceirizada, apenas o Certificado de
Integridade do dono do produto poderá ser exibido. O Certificado de Integridade tem
como objetivo mostrar que o produto original do proprietário foi testado e certificado pela
GLI. Isto não pode significar que a GLI o testou e certificou para uso por outra pessoa que
não seja o dono do produto.
O que é o Comitê de Decisões de Certificação de Produto (PCDC)?
O Comitê de Decisões de Certificação de Produto (PCDC) é composto por membros da Alta
Administração que representam vários departamentos da GLI. Isto garante que o PCDC
seja imparcial durante a análise de cada aplicativo. Além disto, nenhum interesse único
predominará e todos os membros do PCDC estarão livres de quaisquer pressões
comerciais, financeiras e outras que possam influenciar as decisões. O PCDC analisa todos
os pedidos de uso da marca e toma a decisão final sobre o resultado de cada pedido.
A marca poderá ser usada em páginas da web e também nas mídias impressas?
Sim. Quando o aplicativo perguntar “Onde a marca “Gaming Labs Certified” será usada: ”o
usuário deverá indicar todos os endereços de sites onde deseja exibir a marca, bem como
especificar em quais tipos de mídia impressa irá utilizar (ou seja, brochura, folheto, etc.).
Existe um processo para receber a aprovação da marca?
Sim. O processo variará dependendo se o usuário pretende exibir a marca em uma página
da web ou em mídia impressa.
•

•

Para uso em uma página da web: O requerente deverá especificar o endereço de
todos os sites onde deseja utilizar a marca. (O dono do produto também poderá
optar por colocar o logotipo de sua empresa no Certificado de Integridade.). Assim
que a GLI receber o requerimento e todas as informações necessárias forem
fornecidas, ela será submetida ao Comitê de Decisões de Certificação de Produto
(PCDC) para revisão. Se o PCDC conceder a aprovação ao requerente para usar a
marca no(s) site(s) informado(s), a marca será emitida com um selo do site (link)
que deverá ser incorporado na marca quando usada nos sites.
Para uso em mídia impressa: o candidato deverá especificar todo tipo de mídia
impressa que pretende utilizar a marca, já no requerimento (por exemplo,
brochura, folheto, etc.). Assim que a GLI receber o requerimento, o requerente
será contatado para fornecer amostras de todas as mídias impressas mostrando
onde/como a marca será exibida. Assim que a GLI receber os materiais de
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amostra, eles serão submetidos ao Comitê de Decisões de Certificação de Produto
para revisão. Se a solicitação for aprovada, o uso da marca será concedido.
(Observe que quando a marca é implementada em qualquer material impresso, a
marca deverá ser exibida para corresponder ao produto específico que foi listado
no pedido de uso da marca e não poderá ser alterada sem revisão e aprovação da
GLI.)
A marca “Gaming Labs Certified” poderá ser usada em App para aplicativos móveis?
Isto será analisado caso a caso. Em princípio, o uso da Marca em aplicativos móveis é
viável. A consideração principal será a capacidade de exibir a Marca de forma que não
implique ou deixe a impressão de que a GLI certificou um produto, processo ou serviço
não coberto por nosso escopo. O requerente será contatado para fornecer amostras e
evidências de como e onde a Marca está sendo considerada para uso (por exemplo, telas
iniciais). Depois que as amostras forem fornecidas, o Comitê de Decisões de Certificação
de Produto analisará a aplicação e as amostras para determinar se a aprovação para a
marca poderá ser concedida. Se aprovado para uso em um aplicativo móvel, o usuário da
marca receberá um link para o selo do site que deverá ser incorporado à marca. Quando a
imagem da marca for clicada, ela exibirá um Certificado de Integridade. O Certificado de
Integridade indicará o fabricante do produto, a data em que foi certificado pela GLI, o
logotipo da empresa do dono do produto (opcional) e um link para o site do fabricante.
Isso mostrará ao usuário do aplicativo que o produto especificado foi testado e certificado
pela GLI.
A marca poderá ser usada em um decalque?
Não. Conforme declarado nos Termos e Condições para o uso da marca (que deverá ser
aceito no formulário de inscrição por todos os candidatos à marca), a marca “Gaming Labs
Certified” não será permitida para uso em um decalque ou adesivo.
Além disso, a marca não poderá ser exibida em um produto ou embalagem de produto,
cartões de visita, edifícios, bandeiras organizacionais, veículos, etc.
A GLI confirma o uso da Marca?
Sim. A GLI é responsável por verificar que todas as organizações que solicitaram a marca,
tenham obtido a aprovação final ou não. As rotinas de verificação do uso da marca
poderão ser realizadas na Internet, para confirmar o uso adequado da marca em sites, ou
durante feiras para garantir que o material impresso com a marca tenha sido autorizado.
Se for identificado algum tipo de uso impróprio, o usuário da marca será então contatado
e terá a oportunidade de corrigir o problema identificado.
A GLI também realizará verificação periódica para identificar as empresas que usam a
marca e que não solicitaram o uso. Nestes casos, o indivíduo/empresa será contatado e
dada a ele a oportunidade de requisitar devidamente o uso da marca. Se eles optarem por
não fazê-lo, todas e quaisquer marcas ou logotipos GLI/TST exibidos deverão ser
removidos até que o aplicativo seja submetido e subsequentemente aprovado para uso
pelo Comitê de Decisões de Certificação de Produto.
A marca poderá ser usada em conjunto com qualquer relatório GLI?
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Não. A marca “Gaming Labs Certified” só poderá ser usada em conjunto com um produto
que foi testado e certificado de acordo com uma norma ou regulamento jurisdicional
específico. Relatórios de cálculo de pagamento mensal do jogo e relatórios de avaliação
não jurisdicional são exemplos de relatórios que não se qualificam como um produto
certificado. Recomenda-se que você discuta o escopo de seu envio com seu Representante
de Atendimento ao Cliente com antecedência se estiver interessado em se inscrever para o
uso da marca “Gaming Labs Certified”. Observe que receber um relatório de certificação
GLI para um projeto não garante a aprovação para uso da marca “Gaming Labs Certified”.
A aprovação para o uso da marca será determinada pelo Comitê de Decisões de
Certificação de Produto, caso a caso.
A marca poderá ser editada/alterada quando exibida no site ou material impresso de uma
empresa?
Não. A marca “Gaming Labs Certified” é uma marca registrada e não poderá ser editada de
nenhuma forma, incluindo, mas não se limitando a texto, cor, plano de fundo, etc.
Para atender as necessidades de uma ampla variedade de clientes, a marca “Gaming Labs
Certified” estará disponível nas seguintes versões: uma versão em cores, uma versão em
preto e branco e uma versão em preto e branco invertida. Para fornecer maior facilidade
de implementação, os usuários da marca aprovada terão a opção de exibir a versão da
marca mais adequada para suas necessidades.
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