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O desafio 
O teste dos controles de TI é frequentemente executado de maneira inconsistente nos 
vários silos organizacionais, sem fluxos de trabalho definidos para simplificar o 
processo. Com a duplicação dos esforços para medir a conformidade com TI com base 
em requisitos corporativos ou regulamentares individuais, o gerenciamento não tem 
uma visão consolidada dos níveis de conformidade com TI. Além disso, os ciclos de 
testes e relatórios manuais tiram os recursos valiosos das responsabilidades centrais 
de gerenciamento dos sistemas de informação. 

Uma organização que se esforça para testar os controles de TI corre um risco mais 
alto de lacunas na conformidade e sofre com a falta de clareza das necessidades de 
conformidade. As multas, violações ou descobertas de auditoria resultantes podem ser 
significativas. Os testes inconsistentes dos controles também podem gerar custos 
mais altos relacionados à conformidade com TI, especialmente quando a 
responsabilidade clara pela correção das lacunas de conformidade não foi firmemente 
estabelecida. À medida que a função de TI procura ajustar-se às mudanças nos 
requisitos regulamentares e corporativos, os testes de controles e os processos de 
geração de relatórios inconsistentes, duplicados e em conflito criam um fardo enorme. 

Visão geral 
O RSA® Archer® IT Controls Assurance oferece a capacidade de avaliar e relatar o 
desempenho dos controles em todos os ativos de TI e automatizar a avaliação e o 
monitoramento dos controles. 

Com o RSA Archer IT Controls Assurance, você pode implementar um sistema 
centralizado para catalogar os ativos de TI para os relatórios de conformidade e 
estabelecer um sistema de registro para documentar os controles de TI. Os processos 
e workflow simplificados para testar os controles de TI permitem implementar 
processos de avaliação padronizados para os controles manuais e integrar os 
resultados dos testes de sistemas automatizados. Os problemas identificados durante 
as avaliações de conformidade são centralizados, permitindo rastrear e relatar as 
lacunas na conformidade. Os esforços de remediação para essas lacunas podem ser 
documentados e monitorados para garantir que as variações na conformidade sejam 
tratadas em tempo hábil. 

Principais recursos 
• Repositório central de ativos de TI, controles e taxonomia 

• Abordagens de testes automatizados e manuais e integração a tecnologias 

externas de teste/avaliação 

• Processo consolidado de gerenciamento de problemas 



• Rastreamento centralizado de lacunas e atividades de correção para os problemas 

de conformidade 

• Gerenciamento de exceções e governança por meio de aceitação e aprovação 

adequadas dos riscos 

Principais benefícios 
Com o RSA Archer IT Controls Assurance, você terá: 

• Redução do tempo e esforço para pesquisar requisitos e testar os controles 

de TI 

• Capacidade aprimorada de conectar requisitos regulamentares aos controles 

internos 

• Visão consolidada do portfólio dos níveis atuais de conformidade com TI em 

toda a empresa 

 
 

 

 

 

 

 



Para obter mais informações 
Para saber mais sobre como os produtos, os serviços e as 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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