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Caso de uso do Third Party Governance 

 
O desafio 
As organizações usam cada vez mais serviços terceirizados para apoiar suas 
operações e entregar produtos e serviços a seus clientes. Ainda que seja possível 
delegar a terceiros muitas atividades do negócio, as organizações retêm os riscos 
associados às relações com os terceiros. Muitos desses riscos podem ser significativos, 
e incluem violações de conformidade regulamentar, violações de segurança das 
informações, prejuízos financeiros causados por erros, fraude e interrupção dos 
negócios, além de dano à reputação. É necessário que as organizações entendam os 
riscos e os controles que os prestadores terceirizados utilizam para gerenciar riscos 
dentro dos limites aceitáveis. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Third Party Risk Management utiliza uma série de questionários 
de avaliação de riscos a serem aplicados aos terceiros, para avaliar seu ambiente de 
controle interno e coletar documentação de apoio relevante para análise adicional. Os 
resultados desses questionários são considerados para a determinação dos riscos 
residuais da organização em várias categorias de risco (conformidade/litígio, 
financeiro, segurança das informações, resiliência, estratégico, sustentabilidade e 
risco de quarta parte). Os resultados de risco são descritos para cada projeto e 
relacionados aos terceiros para mostrar seu risco geral em todos os projetos que 
entregam à organização. Os resultados da avaliação de riscos podem ser capturados 
automaticamente e gerenciados como exceções e planos de remediação podem ser 
definidos e atribuídos a pessoas responsáveis e monitorados quanto à resolução. 

Principais recursos 
• Avaliação consistente dos controles de terceiros e classificação de risco 

• Capture e armazene documentos suplementares, como SSAE-16s, extratos 
financeiros e avaliações PCI, e monitore a necessidade de documentos 
atualizados 

• Capture relações de quartas partes declaradamente críticas e entenda a qualidade 
da governança que os terceiros aplicam em suas próprias relações de 
terceirização 

• Descrição do risco da relação geral com o terceiro, em todos os projetos 
entregues à sua organização 

• Visão consolidada dos problemas conhecidos 

• Processo organizado e gerenciado para escalar problemas 

• Visibilidade dos riscos conhecidos e esforços para solução/tratamento de riscos 

• Gerenciamento eficiente do programa e compreensão do status do programa 

 



Principais benefícios 
O RSA Archer Third Party Risk Management oferece: 

• Abordagem metódica e padronizada de avaliação de riscos 

• Gerenciamento e redução dos problemas identificados 

• Resposta mais rápida e efetiva a riscos emergentes 

• Menos incidentes e perdas relacionados a terceiros 

• Custos mais baixos 

• Tempo de resolução de problemas reduzido 

• Gerenciamento de equipes aprimorado para correção de problemas com base em 
priorização de riscos 

• Redução de horas extras/sobrecarga reativa 

• Redução do risco geral 

• Redução da repetição de auditorias e resultados normativos 

 

 
 

 

 

 

 

 



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. 

EMC2, EMC, o logotipo da EMC, RSA, o logotipo da RSA e Archer são marcas registradas ou comerciais da EMC Corporation 
nos Estados Unidos e em outros países. VMware é uma marca registrada ou comercial da VMware, Inc. nos Estados Unidos 
e/ou em outras jurisdições. © Copyright 2016 EMC Corporation. Todos os direitos reservados. Publicado no Brasil. 4/16 
DATA SHEET H14797-1 
 
A RSA assegura que as informações apresentadas neste documento estão corretas na data da publicação. As informações 
estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. 

www.rsa.com 

http://www.rsa.com/
mailto:archersupport@rsa.com

