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QUALITY 
Caso de uso do Audit Management 

O desafio 
De acordo com a 2015 State of Internal Audit Survey da PwC, realizada com mais de 
1.300 diretores de auditoria, gerentes de auditoria interna e membros da diretoria, 60% 
acreditam que as auditorias internas terão um papel maior no processo de 
gerenciamento de riscos empresarial nos próximos cinco anos. No entanto, o principal 
desafio da auditoria interna é não ter acesso a informações e análises de controle e de 
risco amplas e dinâmicas, em vez de contarem apenas com a avaliação de riscos 
estática do próprio universo de auditoria (AURA, audit universe risk assessment) para 
avaliar os riscos e direcionar o trabalho de auditoria. Isso impede que a auditoria 
interna ajuste seus planos de acordo com as rápidas mudanças nos riscos e nas 
preocupações da empresa. Com plano descentralizado de auditoria e documentação 
de avaliação de riscos capturada em várias ferramentas e sistemas difíceis de integrar, 
não há maneira fácil e fluida de gerenciar os planos de auditoria, quanto mais de 
coordenar os objetivos dos grupos de risco e de conformidade. 

Por fim, a auditoria interna é pressionada pelos gestores e comitês de auditoria a 
melhorar seus processos, mas os procedimentos de controle de qualidade são 
esporádicos, inconsistentes e difíceis de levar adiante. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Audit Planning & Quality permite que as equipes de auditoria 
interna definam suas entidades de auditoria e seu universo, avaliem os riscos, 
planejem-se para os projetos de auditoria futuros e gerenciem sua equipe e 
programação. Como o Audit Planning & Quality integra informações valiosas de 
gerenciamento e controle de riscos, a auditoria interna pode garantir que seus 
objetivos estejam alinhados com o gerenciamento de riscos da empresa e outros 
grupos relacionados. O Audit Planning & Quality coloca você no controle de todo o 
ciclo de vida de planejamento da auditoria, habilitando uma governança aprimorada 
de atividades de auditoria e, ao mesmo tempo, fornecendo integração a suas funções 
de risco e controle. 

Principais recursos 
• Workflow completo para criar e avaliar entidades de auditoria, realizar avaliações 

de riscos e gerenciar planos de auditoria  
• Workflow para gerenciar a equipe e a programação de auditorias 
• Local centralizado para armazenamento e gerenciamento de planos e entidades 

de auditoria e resultados de avaliação 
• Listas de verificação de análise e garantia de qualidade da auditoria 

Principais benefícios 
Com o RSA Archer Audit Planning & Quality, você poderá: 
• Executar um plano de auditoria dinâmico e orientado por riscos, alinhado às 

prioridades da organização e com foco nos riscos mais importantes 



• Fornecer relatórios à diretoria com facilidade, que mantenham o comitê da 
auditoria bem informado sobre o status do plano, os riscos e os resultados 
importantes 

• Demonstrar o valor estratégico das auditorias internas e do uso mais eficiente dos 
recursos 

• Reduzir as taxas de auditores externos fornecendo a eles acesso às informações 
de que precisam 

 

Para obter mais informações 
Para saber mais sobre como os produtos, serviços e soluções da EMC podem ajudar a 
resolver seus desafios de negócios e de TI, entre em contato com seu representante 
local ou revendedor autorizado, ou acesse www.rsa.com. Se você já é um cliente do 
RSA Archer e tem dúvidas, ou gostaria de informações adicionais sobre licenças, entre 
em contato com o RSA Archer em archersupport@rsa.com ou ligue para 1-888-539-
EGRC. 
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