
APOSTAS ESPORTIVAS 

CONHEÇA OS LIMITES & ENTENDA OS DESAFIOS 

Expansão de Novos Mercados 
Ajudamos reguladores e operadores a navegar 
em novos mercados, fornecendo as informações 
e treinamentos que você precisa hoje, amanhã 
e no futuro. Quer se trate de apostas esportivas, 
apostas em eventos, Fantasy Sport (DFS) ou uma 
combinação, a GLI trabalha em conjunto com 
você para oferecer o seguinte:

• Consultoria RFP / RFQ 

• Criação de Normas Técnicas / Consultoria & 
Workshops 

• Redação de Regras / Consultoria de 
Regulamentos & Workshops 

• Consultoria em Apostas Esportivas & 
Workshops 

• Consultoria de Melhores Práticas de 
Segurança Cibernética & Workshops

A indústria está defronte a avanços sem precedentes no que diz respeito a apostas esportivas 
e outras formas de entretenimento de apostas em eventos. Apostas esportivas, um passatempo 
de longa data, é a atividade de prever e apostar em resultados esportivos. Hoje, as apostas 
compatibilizadas e aceitas pelos operadores se estendem a eventos não esportivos, como 
concursos de reality shows, eleições políticas, premiações de filmes e músicas e concursos não 
humanos do tipo parimutuel, como corridas de cavalos. Consequentemente, é vital garantir que a 
precisão das probabilidades e a liquidação das apostas sejam justas para jogadores e operadores.

Onde quer que o iGaming esteja indo



Garanta o Compliance com a GLI 
Nossos especialistas estão aqui para garantir 
que suas apostas em eventos estejam 
compliance com as normas técnicas 
jurisdicionais definidas e as melhores práticas da 
indústria. Nossos eficientes processos, testados 
e comprovados, garantem que as apostas 
sejam aceitas de forma justa e segura e que 
os resultados das apostas estejam de acordo 
com as regras pré-especificadas. Ao testar seus 
produtos, verificaremos se todas as apostas 
feitas foram resolvidas corretamente e pagas 
com base nas probabilidades corretas e nas 
regras associadas ao jogo ou evento. Também 
verificamos se os mecanismos e controles 
apropriados estão em vigor e analisamos a 
atividade de front-end com os resultados do 
back-end para confirmar um registro completo 
e preciso das transações, do desempenho e dos 
pagamentos.

Nossas avaliações podem ser aplicadas a 
muitas formas de apostas, incluindo: 

• Apostas de Quota Fixas 

• Apostas em Evento Único 

• Apostas Parlay (mais de um evento)

• Apostas no Jogo 

• Apostas em Fundos 

• Intercâmbio de Apostas 

A experiência da GLI abrange todos os canais de 
comercialização de apostas, como online, móvel, 
sem fio, terminal de apostas de autoatendimento 
(também conhecido como quiosque) e varejo, 
bem como sistemas onde todos eles se fundem.



Esporte Fantasy & Serviços de Garantia do Provedor de Pagamento

Fornecemos uma ampla variedade de serviços para operadores de Esporte Fantasy, fornecedores 
e meios de pagamento a nível mundial. Além de testar para mercados regulamentados de 
esportes fantasy – também fomos pioneiros em um serviço exclusivo para aplicações de esportes 
fantasy. Trabalhando com os maiores operadores e fornecedores da indústria, desenvolvemos uma 
abordagem de teste destinada a ajudar os clientes que buscam evidências de que seus jogos 
de esportes fantasy refletem o conhecimento e a habilidade de seus apostadores. Este teste não 
depende do desempenho histórico de jogadores de fantasy reais e pode ser aplicado a conceitos 
de jogos novos e antigos. 

Frequentemente requisitada para fornecer garantia a reguladores e provedores de pagamento, a 
GLI também é especializada em auditorias de controle de geolocalização e Know-Your-Customer 
(KYC) para satisfazer as necessidades de processadores e/ou reguladores de pagamento. A GLI 
avaliará os recursos de geolocalização e idade/identidade da plataforma, e sua integração com o 
respectivo provedor de serviços, por meio de revisão de documentos técnicos e testes funcionais. 

Testes de Geolocalização — Não Fique Fora 
do Jogo

Quando se trata de jogos online e móveis, 
garantir a precisão da geolocalização é de 
suma importância. É por isso que nossas equipes 
trabalham em conjunto com você para garantir 
que os dispositivos e sistemas reconheçam 
corretamente os limites geográficas: no 
laboratório, no estado ou na província e no 
local. As avaliações, quando as verificações de 
geolocalização ocorrem, cobrem a frequência 
e se a tecnologia restringe qualquer opção 
dentro do site que não seja jogar fora dos limites 
permitidos. Além disso, avaliamos se os intervalos 
de tempo mudam ao se aproximar de uma 
fronteira. A GLI avalia se o jogo é restrito apenas 
a residentes jurisdicionais, apenas aos residentes 
no país, apenas aos inscritos no local ou se uma 
pessoa maior de idade é elegível para jogar 
dentro dos limites predefinidos. 

As avaliações de Geolocalização também 
podem incluir: 

• Testes de Geolocalização no Laboratório 

• Testes de Geolocalização no Estado /Província  

• Testes de Geolocalização no Local 

• Revisão dos Requerimentos Técnicos e Testes 
Funcionais 

• Aplicação dos limites informados pela 
precisão da resolução

• Detecção de Técnica Subversiva e de 
Falsificação 

• Cenários de casos extremos

Auditoria e Testes de Cibersegurança — 
Proteção da sua Casa de Apostas 
Um requisito comum em mercados 
regulamentados é auditar a postura de 
segurança do operador e do fornecedor. 
Portanto, a GLI fornece uma variedade de 
serviços de avaliação de segurança de 
rede, como testes de infraestrutura interna e 
externa, auditorias ISMS, auditorias ISO 27001 
e avaliações de vulnerabilidades. Pode ser 
incluído:

• Teste de Penetração 

• Análises de Vulnerabilidade 

• Teste de segurança de aplicativos Web 

• Teste de segurança de aplicativos móveis / 
Teste de segurança sem fio 

• Avaliações de Infraestrutura Interna 

• Avaliações de rede sem fio 

• Auditorias de firewall e dispositivos



gliespañol.com

EXPERIÊNCIA INCOMPARÁVEL

Com mais de 30 anos de experiência em apostas esportivas e testes de apostas 
em eventos, produzindo mais certificações do que qualquer outro laboratório 
em todo o mundo, continuamos prontos para compartilhar nossa experiência 
com você. Como todos estão em fases diferentes, nossos profissionais vão 
ao seu encontro com ferramentas, serviços e consultoria para ajudá-lo onde 
você está agora, e ao mesmo tempo iluminando o caminho para o futuro. 
Nossos serviços profissionais ajudam você a maximizar sua situação atual, 
proteger sua infraestrutura de TI e se preparar para o futuro. Não importa 
onde você esteja no mundo, você se beneficia de nosso conjunto global de 
recursos com experiência e conhecimento necessários para todos os mercados 
regulamentados em todo o mundo. 

Porque esperar? Deixe a GLI ajudá-lo a desenvolver um plano para gerenciar 
melhor suas apostas esportivas e/ou operações de apostas em eventos hoje. 
Contacte-nos para receber o nosso Questionário de Apostas Esportivas  para 
ajudá-lo a começar ou visite gliespañol.com para saber mais. 

O objetivo principal da GLI é ser o especialista global 

confiável em compliance e qualidade em quem 
nossos clientes confiam - oferecendo atendimento ao 

cliente de nível internacional e valor incomparável. 
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