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MANAGEMENT
Caso de uso do Business Resiliency
O desafio
De acordo com a Oxford Metrica, nos próximos cinco anos, 83% das empresas
enfrentarão uma crise que terá impacto negativo de 20% a 30% sobre o valor de suas
ações. Agora, mais do que nunca, as equipes de continuidade de negócios (BC) e a
recuperação de desastres (DR) de TI precisam trabalhar em conjunto com os
executivos e proprietários de negócios para ajudar as organizações a se tornarem
mais resilientes e reduzir o impacto das interrupções sobre a reputação, finanças,
status legal, funcionários e clientes. Resiliência significa construir uma organização
que seja naturalmente capaz de se adaptar a condições adversas, fazer correções
durante o curso e evitar os impactos negativos de uma interrupção, seja por evento
natural de grandes proporções, problema de relações públicas ou um ataque
cibernético. Um programa de resiliência corporativa (BR) bem-sucedido alinha as
atividades aos objetivos e estratégias de toda a empresa.
A maioria das organizações tem funções diferentes para gerenciar seu planejamento
de BC e DR de TI. Há uma função de BC que foca nos processos de negócios e um
grupo de TI que lida com DR para os sistemas, além das equipes de gerenciamento de
incidentes, de processos e de crises, que gerenciam os eventos de crise.
Considerando-se os desafios crescentes das organizações globais complexas atuais em
conjunto com a constante evolução dessas organizações, o alinhamento dos grupos
individuais é essencial para o desenvolvimento da resiliência em toda a empresa.

Visão geral
O RSA® Archer® Resiliency Management fornece uma abordagem coordenada,
consistente e automatizada para juntar as funções relacionadas de BC e DR de TI.
Isso permite responder rapidamente em situações de crise para proteger suas
operações em andamento, além de permitir inserir a resiliência na cultura de sua
organização. Com o RSA Archer, você pode gerenciar BC e DR de TI para alinhar o
planejamento de continuidade às prioridades de negócio da organização. A solução
alinha a avaliação de riscos e a análise de impacto nos negócios (BIA) a outros
métodos de GRC (governance, risk and compliance). Além disso, ela automatiza o
processo de criação, testes e execução dos planos de incidentes, BC, DR e crises
conforme os padrões do setor, permitindo resposta abrangente e consistente para
reduzir os riscos e impactos.

Principais recursos
•

Workflow automatizado que permite documentar, testar, aprovar e ativar o plano
de BC/DR durante uma crise

•

Lista de contatos centralizada para o envio de notificações e implementação de
fluxogramas em caso de crise
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Principais benefícios
Com o RSA Archer Resiliency Management, você poderá:
•

Relatar e gerenciar eventos de crise, enviar notificações de emergência para
comunicar informações de crise à equipe apropriada e ativar os planos de
BC/DR para recuperar as operações de negócios interrompidas, as
instalações ou a infraestrutura de TI

•

Usar informações, como incidentes, avaliações de riscos, BIAs, planos de
recuperação ou resultados de eventos de crise, para criar medidas de
resiliência nas unidades organizacionais (divisões ou unidades de negócio) e
na infraestrutura (processo, instalações, aplicativos de TI ou registros vitais)

•

Integre a outros processos de GRC, como gerenciamento de riscos
corporativos, gerenciamento de incidentes ou gerenciamento de terceiros,
para alinhar os esforços aos objetivos e às prioridades organizacionais

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 1-888-539EGRC.
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