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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. No mundo atual, a necessidade de serviços 24/7 exerce cada vez mais pressão 
sobre a disponibilidade de recursos de TI e de negócios, tornando ainda mais importante 
ter planos efetivos de recuperação. Interrupções que vão de falhas isoladas na 
infraestrutura à desastres naturais têm o potencial de causar danos sérios às finanças e 
à reputação de sua organização. 

O gerenciamento da continuidade de negócios e da recuperação de desastres de TI é 
tipicamente definido como "desenvolvimento de estratégias, planos e ações que 
fornecem proteção ou modos alternativos de operação para aquelas atividades ou 
processos de negócios que, se forem interrompidos, poderão causar graves danos ou 
prejuízo potencialmente fatal à empresa". Interrupções de negócios, que vão de falhas 
isoladas na infraestrutura a grandes desastres naturais, têm o potencial de causar danos 
graves à operação, às finanças e à reputação de sua organização. Infelizmente, os 
esforços de recuperação costumam ser caóticos, específicos e descoordenados, devido a 
poucos esforços ou falta de planejamento e ao trabalho segmentado das equipes de 
recuperação de negócios e de recuperação de desastres de TI. 

Suas equipes de continuidade e de recuperação vivem em um mundo saturado por 
dezenas de normas, metodologias, modelos de maturidade, diretrizes e legislações. 
Essas fontes normativas afetam a maneira como você implementa e gerencia seus 
programas de continuidade de negócios. As demandas de órgãos reguladores por 
programas fortalecidos aumentaram, enquanto o número e o tipo de desastres causados 
por humanos ou naturais estão crescentes, resultando em multas e penalidades devido à 
incapacidade de atender aos requisitos durante as interrupções. 

Outro desafio que afeta a capacidade de recuperação das empresas após a interrupção 
são os planos de recuperação armazenados em diversas ferramentas que não favorecem 
a visibilidade de gestores para saberem quais processos ou infraestrutura de TI têm 
esses planos, quais não têm ou quais planos já foram testados com sucesso. Além disso, 
muitas equipes de recuperação de desastres de TI trabalham com noções do que é 
essencial ou mais importante recuperar que são diferentes daquelas da equipe de 
continuidade de negócios, com base nas análises de impacto de negócios realizadas. O 
resultado é uma incapacidade de alinhamento e recuperação da infraestrutura de TI 
principal e de suporte para entregar produtos e serviços com maior impacto na receita, 
satisfação do cliente e estratégias organizacionais. Recursos são gastos na comparação 
manual de informações, em vez de na redução de paralisações nos negócios. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Business Continuity & IT Disaster Recovery Planning permite 
realizar avaliações de riscos e documentar e testar os planos de continuidade de 
negócios e recuperação de desastres de TI voltados para sua organização, que incluem 
processos de negócios, locais, aplicativos de TI, infraestrutura e ativos de informação. 
Esta oferta proporciona uma abordagem coordenada, consistente e automatizada à 
continuidade de negócios e ao plano e execução de recuperação de desastres de TI, 
permitindo uma resposta rápida em situações de crise e proteção de suas operações em 
andamento. 



Principais recursos 
• Locais, workflow, análise e processos de aprovação centralizados para seus 

planos padronizados de continuidade de negócios e recuperação de desastres de 
TI, com capacidades de gerenciamento de projetos para rastrear os planos, 
estratégias e tarefas de recuperação 

• Painéis de controle e relatórios que fornecem visibilidade do status atual dos 
planos, datas de análises, resultados de teste e status de remediação da 
organização 

• Painel de controle totalmente personalizável para ativação direta dos planos 

• Coordenação entre as equipes e planos de continuidade de negócios, DR de TI e 
crise 

Principais benefícios 
Com o RSA Archer Business Continuity and IT Disaster Recovery Planning, é possível: 

• Melhorar sua resposta a interrupções, o que pode reduzir o impacto na receita, 
marca e fidelidade do cliente e a disponibilidade de produtos e serviços para 
clientes, funcionários e terceiros 

• Implementar um processo e uma metodologia de planejamento coordenada e 
consistente para os negócios e TI com suporte através de uma ferramenta central 

• Aumente a confiança do gerenciamento sênior, da diretoria, dos órgãos 
normativos e de funcionários com planos de recuperação testados da maior 
qualidade 

• Garanta que os planos estejam alinhados às prioridades da organização e incluam 
os processos e ativos mais importantes da empresa 

• Coordene as informações, prioridades e objetivos entre as equipes de 
continuidade de negócios, recuperação de desastres de TI e crises e seus 
respondentes, para maior foco nas altas prioridades no caso de um desastre 

 
 



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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