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RSA® ARCHER® THIRD PARTY 
ENGAGEMENT 
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. A terceirização traz 
benefícios, mas as organizações retêm os riscos associados às suas relações com 
terceiros. Muitos desses riscos podem ser significativos, e incluem violações de 
conformidade regulamentar, incidentes de segurança das informações, prejuízos 
financeiros causados por erros, fraude e interrupção dos negócios e danos à reputação. 

Em muitas organizações, a compreensão é incompleta sobre quais atividades da 
empresa têm o suporte de contratos de produtos e serviços de terceiros. Sabe-se 
ainda menos sobre os riscos associados a um contrato ou a exposição a terceiros em 
todos os contratos entregues à sua organização. Sem ter a compreensão de quais 
terceiros e contratos de terceiros representam um alto risco, não é possível gerenciar 
bem os riscos. Em setores altamente regulamentados, como o bancário, a governança 
inadequada de terceiros pode resultar em multas e sanções regulatórias. 

Visão geral 
O RSA® Archer® Third Party Engagement permite catalogar os produtos e serviços 
entregues por terceiros. Ele também permite associar o contrato de produto e serviço 
ao processo de negócios e às unidades de negócio que ele apoia, fornecendo 
compreensão abrangente de sua dependência do terceiro. É possível estabelecer 
responsabilidade para contratos, realizar avaliações de riscos inerentes em diversas 
categorias de riscos, catalogar e avaliar a adequação da prova de garantia de cada 
fornecedor, avaliar a viabilidade financeira do terceiro e associar todas as avaliações 
de riscos inerentes aos contratos do terceiro que entrega os projetos. Isso oferece 
compreensão do risco geral inerente associado a cada terceiro. 

Principais recursos 
• Catalogue terceiros, sua hierarquia de negócios e os projetos de produtos e 

serviços que entregam à sua organização 
• Mapeie os produtos e serviços de terceiros aos processos de negócios aos quais 

eles dão suporte 
• Realize avaliações de riscos inerentes em projetos com sete categorias de risco 

diferentes 
• Capture e analise relações de quartas partes relevantes 
• Analise os recursos financeiros de cada terceiro para continuar em operação 
• Associe as avaliações de riscos do contrato para ter um perfil geral de risco de 

terceiros 
• Catalogue contratos e contratos mestre de serviço associados aos projetos 
• Realize avaliações de riscos dos contratos utilizando questionários personalizados 

com foco na linguagem de contrato mínima exigida para reduzir e transferir riscos 
• Capture a prova de garantia de terceiros e avalie a adequação da garantia 

relacionada a todos os projetos sendo entregues  
• Integre os resultados da análise de impacto de seus processos de negócios à sua 

avaliação de riscos de resiliência inerentes a cada terceiro 
• Estabeleça responsabilidades para cada contrato com terceiros 



• Documente e monitore planos de remediação para trazer os riscos a uma 
tolerância aceitável 

• Rastreie as exceções relacionadas a contratos de terceiros 

Principais benefícios 
O RSA Archer Third Party Engagement permite: 
• Gerenciamento eficiente das relações com terceiros 
• Conhecimento de onde, como e por que os terceiros são utilizados na organização, 

e quem é o responsável 
• Identificação de produtos, serviços e relações com terceiros com risco 

inerentemente alto 
• Melhor entendimento da adequação da prova de garantia dos terceiros, e menos 

auditorias e achados regulamentares 
• Mais eficiência no gerenciamento do programa de gerenciamento de riscos de 

terceiros e na alocação de recursos escassos com base nas prioridades mais 
significativas 

• Mais transparência nas relações com terceiros por meio de notificações e geração 
de relatórios robustas 

• Garantia positiva ao gerenciamento sênior, à diretoria e aos órgãos normativos 
em relação à adequação do programa de governança de terceiros da organização 

 
 
 
 
 
 
 



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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