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VISÃO GERAL
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A indústria está enfrentando avanços sem 

precedentes em iGaming, Apostas Esportivas, 

eSports, Jogos em Estúdio ao Vivo e outras formas 

de entretenimento digital remoto. Onde quer que 

você esteja no ciclo de vida do seu produto digital, 

a GLI e a Bulletproof estão aqui para te ajudar. 

Como todos estão em fases diferentes, nossos 

profissionais vão ao seu encontro com ferramentas, 

serviços e consultoria para ajudá-lo onde você 

está agora, além de guiá-lo através do caminho 

a ser seguido. Nossos testes e serviços profissionais 

incomparáveis ajudarão você a maximizar sua 

situação atual, proteger sua infraestrutura de TI e se 

preparar para o amanhã. Não importa onde você 

esteja no mundo, você se beneficiará de nosso 

conhecimento técnico, nossos mais de 30 anos de 

experiência e nossa rede global.



ASSISTÊNCIA REGULATÓRIA 
PARA NOVOS MERCADOS
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Podemos ajudá-lo a navegar em novos mercados 

fornecendo as informações e treinamentos 

que você precisará hoje, amanhã e no futuro. 

Seja iGaming, Apostas Esportivas, iLottery ou 

uma combinação destas modalidades, a GLI e 

Bulletproof trabalharão em conjunto para entender 

de perto suas necessidades e para fornecer o 

seguinte:

 • Consultoria RFP / RFQ 

 •  Geração de Normas Técnicas / Consultoria  

e Workshops

 •  Redação de Regras / Consultoria de 

Regulamentos e Workshops

 •  Consultoria e Workshops de iGaming ou 

Apostas Esportivas

 •  Consultoria e Workshops de Melhores Práticas 

de Segurança Cibernética
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MODERNIZAÇÃO DE 
SISTEMAS

Quando você estiver pronto para modernizar seus 

sistemas, nossa equipe Bulletproof poderá fornecer 

informações valiosas para garantir que cada i 

tenha seu pingo, cada t esteja cortado, para que 

a experiência de modernização de sistemas seja 

a mais perfeita possível. Aqui está uma lista dos 

serviços que oferecemos:

 • Serviços de Análise de Negócios 

 • Gerenciamento de projetos

 • Serviços de Project Management Office (PMO) 

 •  Verificação de integridade e recuperação   

do projeto

 • Serviços de Transição/Transferência
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TREINAMENTO EM NOVAS 
TECNOLOGIAS

Parece que a tecnologia evolui na velocidade 

da luz, e isso pode fazer com que pareça difícil 

acompanhar, e até mesmo manter o controle 

de tudo. Não se preocupe. Tanto a Bulletproof 

Academy quanto a GLI University® têm uma 

biblioteca de cursos para iniciantes e avançados 

ministrados pelos melhores especialistas do 

mundo no assunto para mantê-lo informado e 

à frente do jogo. Bulletproof Academy e a GLI 

University têm catálogos de cursos exclusivos, 

tornando mais fácil para você encontrar 

exatamente o treinamento certo para obter 

exatamente as informações certas que você 

precisa agora. Nossos treinamentos são flexíveis 

e também podem ser adaptados às suas 

necessidades exclusivas. Eles estão disponíveis 

para serem ministrados pessoalmente ou remoto 

on-line.
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PRÉ-CERTIFICAÇÃO/TESTES 
DE PRÉ-IMPLEMENTAÇÃO E 
REQUISITOS DO SISTEMA/  
TESTES DE PROCESSOS DE 
NEGÓCIOS
Quando se trata de testes de pré-certificação 

e testes de pré-implementação, tanto a GLI 

quanto a Bulletproof têm especialidades distintas 

para ajudá-lo a garantir seus requisitos de 

sistema, processos de negócios e necessidades 

de pré-implementação sejam atendidas e 

estejam alinhadas com o sistema que você 

está implementando. Independente da sua 

necessidade, temos uma equipe pronta para 

ajudá-lo com:

 •  Testes de Pré-certificação de Sistemas 

iGaming

 •  Testes de Pré-certificação de Sistemas de 

Apostas Esportivas

 • Auditorias de Due Diligence

 • Avaliações de Elegibilidade

 • Testes de Garantia de Qualidade (QA)

  – Teste de Integração do Sistema

  – Teste de Aceitação do Usuário 

 • Automação de Testes

 • Teste de Carga e Desempenho
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CERTIFICAÇÃO E TESTES DE IMPLEMENTAÇÃO
Nos laboratórios GLI e Bulletproof ao redor do mundo, estamos testando no limite do que é possível. 

Quando você estiver pronto para a certificação e testes de implementação, nossas equipes GLI e 

Bulletproof têm um menu exclusivo de serviços para fornecer o tipo exato de testes que você precisa, 

na hora que você precisar. 

Aqui está uma amostra de nossas habilidades: 

Testes e Certificação

 • Sistemas iGaming 

  – Online

  – Mobile

  – Estúdio ao Vivo

  – Proxy Gaming

 • Sistemas de Apostas Esportivas 

  – Online 

  – Mobile 

  – Presencial com Wireless 

  –  Terminais de Apostas Pronto Atendimento 

(SSBTs / Quiosques) 

  –  Pontos de Vendas (Caixa / Caixas 

Automáticos)

Governança, Risco & Compliance

 • Auditoria de Cibersegurança  

  – Testes de Penetração 

  –  Análises de Vulnerabilidade 

  – Testes de Aplicação Web e Mobile 

  – Avaliação de Infraestrutura Interna 

  – Avaliação de Rede Wireless 

  – Auditoria de Firewall e Dispositivos 

 • Melhoria e Consultoria de Processos de TI

 •  Auditoria Interna e Avaliação de Riscos 

Corporativos

 •  Auditorias PCI:DSS para o Setor de Cartões de 

Pagamento

 • Auditoria de Segurança do Código Fonte

 • Consultoria ISO

 •  Certificação de Sistemas de Gestão de Segurança 

da Informação ISO 27001

 •  Testes de Controle de Segurança com base no 

standard da World Lottery Association (WLA SCS)



9

TESTES DE GEOLOCALIZAÇÃO

Quando se trata de jogos online e mobile, garantir a precisão da geolocalização é de suma importância. 

É por isso que nossas equipes da GLI e Bulletproof trabalham em conjunto para garantir que dispositivos 

e sistemas reconheçam corretamente limites virtuais: no laboratório, no estado ou província e no local. 

As avaliações cobrem quando as verificações de geolocalização ocorrem, 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. Avaliamos se o jogo é restrito apenas 

para residentes jurisdicionais, residentes no país, a pessoas registradas no local ou se qualquer pessoa maior 

de idade é elegível dentro dos limites predefinidos 

Serviços de teste de geolocalização para iGaming ou Apostas Esportivas, tanto para jogos com dinheiro real 

ou jogos sociais, incluem:

 • Testes de Geolocalização no Laboratório

 • Testes de Geolocalização no Estado ou Província

 • Testes de Geolocalização Presencial (no local)

 • Testes de Funcionalidades

 • Precisão de Resolução por Tipo de Conexão

 •  Estabelecimento de Limites Informado pela 

Precisão da Resolução

 • Detecção de Técnica Subversiva e de Falsificação

 • Cenários de Casos Extremos
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SUPORTE CONTÍNUO À 
GESTÃO DE MUDANÇAS

Mudanças não acontecem apenas uma vez; é um 

processo contínuo impulsionado pela evolução 

tecnológica. Para ajudar, nossas equipes da GLI 

e Bulletproof contam com toda uma experiência 

dedicada ao gerenciamento de mudanças, 

mantendo você um passo à frente e em total 

conformidade. Aqui apresentamos uma amostra 

de nossos recursos e serviços:

 •  Guia do Programa de Gerenciamento de 

Mudanças (disponível na GLI/Bulletproof para 

a Indústria)

 •  Consultoria de Melhores Práticas de 

Gerenciamento de Mudanças

 •  Política de Gestão de Mudanças e Auditorias 

de Procedimentos

 •  Testes, Certificações e Auditorias Contínuos

 •  Monitoramento Periódico 

 •  Recertificações Periódicas 

 •  Serviços Gerenciados

 •  Auditorias Anuais
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